
הזנה + ניקוי = איזון
מוצרי סאנריידר מבוססים על רעיון פשוט אך עוצמתי, אשר משלב רפואה סינית מסורתית עם מדע מתקדם. אנו מכנים זאת "פילוסופיית ההתחדשות" שלנו. 
כאשר אתם מזינים את גופכם אך ורק עם הרכיבים הצמחיים הטובים ביותר ומנקים אותו מכימיקלים מזיקים ומצבעים, טעמים וחומרים משמרים מלאכותיים, 

אתם תורמים לאיזון גופכם. גוף מאוזן הוא גוף בריא. 
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אומנות מדע הצמחים

נוזל איזון Kandesn® Balancing Splash פותח לצורך השלב האחרון של תהליך ניקוי עור הפנים, וכשלב ראשון בשגרת הטיפוח וההזנה בלחות. 
מכיל תמציות צמחיות מרוכזות הממצקות, מאזנות וממריצות את העור בעדינות. נוסחה מתקדמת זו פועלת בהרמוניה עם רמת החומציות הטבעית 

והמאוזנת של עור בריא, ומתאימה לכל סוגי העור.

רכיבים

	 יתרונות	

• מנקה את העור ממזהמים
• מכווץ את הנקבוביות וממצק את העור

• תומך ברמת החומציות הטבעית של העור
• מכין את העור לקראת העשרתו בלחות

• מכיל מרכיבים על בסיס צמחי

המלצות	לשימוש

השתמשו על פנים נקיות בעזרת פד צמר-
גפן בתנועות קלות כלפי מעלה וכלפי חוץ. 

המנעו משימוש באזור העיניים. סיימו עם 
 Kandesn® Deep Moisture קרם לחות

Lotion כדי להשיג תוצאות מיטביות. 

*מוצרי סאנריידר אינם מיועדים לשימוש לצורך אבחון, ריפוי, הקלה, מניעה או טיפול במצב בריאותי כלשהו.
*טענות אלה לא נבדקו על-ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי )ה-FDA( ו/או משרד הבריאות הישראלי. 

נוסחה 
המבוססת 

על מומחיות 
הבעלים

ייצור עצמי 
בארה"ב

קוד: 0128618                                120 מ"ל 
              

נוזל איזון

KANDESN® BALANCING SPLASH

בעל אישור 
חלאל

רכיבים	בזרקור

תמצית	מלפפון
מלפפון משמש במוצרי טיפוח העור כדי לרכך

את העור ולהזינו בלחות. 

חומצה	ציטרית
משמשת לאיזון רמת החומציות בעור.

שאלות	נפוצות

 )pH(	חומציות	רמת	של	המשמעות	מה	ש:
מאוזנת?

ת:	המונח pH הוא ראשי תיבות של 
Potential Hydrogen, והוא משמש כדי 
לתאר את היחס החומצי-בסיסי של חומר, 

אשר נע מ-0 )החומצי ביותר( ל-14 )הבסיסי 
ביותר(. שכבת המחסום של העור, הידועה 
כשכבת הגנה חומצית, אחראית לשמירה 
על ליפידים ולחות בתוך העור, תוך שהיא 
חוסמת את כניסתם של מיקרואורגנזמים 

מחוללי מחלות, מזהמים, רעלנים וחיידקים. 
כדי שתוכל לתפקד במיטבה, שכבת ההגנה 

הטבעית של העור צריכה להיות מעט 
.5.5pH חומצית, ברמת חומצית של

ש:	מתי	עלי	להשתמש	בנוזל	איזון	
?Kandesn® Balancing Splash
 Kandesn® Balancing ת: נוזל איזון
Splash נועד לשימוש לאחר ניקוי עור 

הפנים ולפני העשרתו בלחות, כדי להשיג 
רמת חומציות מאוזנת ובריאה. 

הוראות	אחסון

יש לאחסן במקום קריר ויבש.

Water (Deionized), Cucumis Sativus
(Cucumber) Fruit Extract, Glycerin, 
Rosa Centifolia Flower Water,
Commiphora Myrrha Resin Extract,
Sambucus Nigra Flower Extract,
Phenoxyethanol, PEG-40
Hydrogenated Castor Oil,
Chamomilla, Recutita (Matricaria) 
Extract, Lactuca Scariola Sativa 
(Lettuce) Extract, Oleth-20, Tilia 
Cordata Flower (Linden) Extract,
Ethylhexylglycerin, Retinyl Palmitate 
Zea Mays (Corn) Oil, Citric Acid, 
Sodium Citrate.


