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GRADUAL TANNING DROPS
TIL ANSIGT OG KROP

D E N T LY O

Design din egen huds daglige
udstråling og opnå en smuk
og naturlig glød året rundt.

“Vi har skabt dit svar på at
fremtrylle en gradvis let og
naturlig sommerglød uden
at du behøver træde ud i
solen! Du skal blot tilføje et
par dråber til din ansigtseller kropscreme, dag
eller nat. Ingen lugt, ingen
striber, intet besvær,ingen
blokerede porer og helt
igennem naturlig. ”
Udtaler Rebecca og Clare
Hopkins, søstre og medstiftere

Nøgleingredienser og fordele
• 100% naturlig DHA (kilde: udledt

af glycerin og rapsolie)

• Aloe Vera (beroliger), E-vitamin.
• Tør oliekonsistens (Dimethyl Isosorbid),

der trænger dybere ned i huden

• Ingen lugt og ensartet fordeling af farven

Hvordan virker det?
DHA er sukker, der reagerer med aminosyrerne
i keratin, hudens hovedkomponent. Disse
reaktioner er kendt som melanoidiner og ligger
i en farveskala fra gul til brun. Den endelig farve,
der opnås med DHA, afhænger af den enkelte
persons hudtype, hvilket forklarer, hvorfor ikke
alle ender med samme farveniveau, selvom
de bruger det samme produkt. DHA-niveauet
er højeste niveau, så 2 dråber giver en fin
sommerglød og 3 dråber vil give dybere solbrun
farve, afhængig af hudfarve og type.
30 ml kr. 275,-

Sådan bruges den
Du skal blot tilføje 1-3 dråber til din ansigts- eller kropscreme – afhængigt af, hvor dyb
solbrun farve, du ønsker – som en del af din daglige rutine morgen eller aften.

Balance Me forbrugerpanels testresultat med 69 paneldeltager
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Var enig i, at
Gradual Tanning
Drops gav dem
en naturlig
solbrun farve.

Var enig i, at
selvbrunerdråberne
gav dem en
jævn og ensartet
solbrun farve

Gradual
Tanning Drops
kan ex. bruges
sammen med
følgende
produkter
Balancing Face
Moisturiser

Til kombineret hud,
denne creme har
en blanding af
helbredende og
balancerende
ingredienser til at
fugte huden og
udjævne pletter
50ml kr. 290, .

87%

88%

Var enig i, at
selvbrunerdråberne
ikke havde en
ubehagelig og
kunstig lugt

vil anbefale
Gradual Tanning
Drops til en ven

Rose Otto Body
Cream

Denne creme er fuld
af ingredienser, der
genopbygger
huden med fugt og
essentielle olier.
280ml kr. 230, -

Moisture Rich
Face Cream

Mild og intensivt
fugtgivende
creme, der er
ideel for følsom
eller let irriteret hud.
50ml kr. 290, -

RADIANCE

Fri For
parabener, DEA, mineralolier,
sulfater, pløkker, Petroleum, silikone,
propylenglycol, mikrokugler,
kunstige dufte og farver

Vores Formel
Innovative naturlige ingredienser
Vegansk og ikke-comedogen
Sofistikerede teksturer
Perfekt blandet til
Bring huden tilbage i balance
Skab en følelse af velvære
Løs hudpleje problemer
uden at skabe andre
Vi er imod dyreforsøg

Kontakt
info@balanceme.dk
+45 2624 3051

Balanceme.dk
@balancemebeauty

