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Nyhed  
Vitamin C Repair Serum
C-vitamin betragtes som en anti-aging 
superstar blandt dermatologer, og har i de 
senere år set en stigning i popularitet inden for 
skønhedssektoren. Og som følge af den innovative 
videnskabelige udvikling i naturlig hudpleje, lancerer 
Balance Me deres nye Vitamin C Repair Serum i 
starten af september måned.

Der har været mange C-vitamin-præparater på marked 
i de seneste år ‘, forklarer Clare Hopkins, medstifter af 
Balance Me “, men de aktive ingredienser var delvist 
syntetiske, og vi ønskede et helt naturligt produkt, så vi 
besluttede, at vi hellere ville vente. Sidste år var der nogle 
gennembrud i naturligt aktive ingredienser, så vi vidste, at dette 
var det rigtige tidspunkt for os. Vores mål var at hjælpe hudens 
elasticitet, pigmentering og udstråling. Vi har brugt dette produkt 
dagligt i to måneder nu og kan se en synlig forskel i vores egen 
ansigtshud.

‘Siden jeg er begyndt 
at bruge serum 

har flere venner 
spurgt mig, om jeg 

har ændret min 
hudplejerutine, og 

min hud ser lysere 
og klarere ud. Jeg 

kan varmt anbefale 
denne serum.’ 

Victoria, Balance Me 
paneldeltager

‘Glat tekstur, dufter 
dejligt og absorberes 

let. Jeg så absolut 
en reduktion i 

mine mørkere, 
Solbeskadigede 

alderspletter ’. 
Sophie, Balance Me 

paneldeltager

KUNDERNES 
FEEDBACK

HVEM ER DEN TIL?

Vitamin C Repair Serum er primært 
designet til at håndtere moden huds 
anti-aging behov, men enhver, der har 
hyperpigmentering, eller ønsker at modvirke 
solskader og ønsker mere strålende og 
glødende hud bør introducere denne serum 
i deres hudplejerutine.

HVAD GØR DEN?

Denne kraftfulde, 
letvægtsserum er designet til 
at være intensivt fugtgivende, 
booste indefra og lysne din hud 
samtidigt med at den hjælper 
med at reducere pigmentpletter 
og ujævn hudfarve.



HVORDAN 
ANVENDES DEN

Efter rensning og 
før du påfører din 
fugtighedscreme, 
fordel 2 pump 
af serum over 
hele dit ansigt 
og på halsen. 
Dens gelstruktur 
betyder, at den 
absorberes let og 
hurtigt. Må meget 
gerne bruges 
omkring øjnene.

HVORDAN VIRKER DEN

Serummets virkning kommer fra en omhyggeligt kalibreret kombination af botanisk aktive ingredienser.

Stabiliseret C-Vitamin 
som inkorporerer et 
enzym til frigivelse 
af C-vitamin over en 
længere periode. Dette 
muliggør en mere 
effektiv indtrængning i 
huden og reducerer den 
melaninproduktion, der 
forårsager mørke pletter.

Melavoid™ Et ekstrakt 
fra Boerhavia diffusa 
roden med beroligende 
og antiinflammatoriske 
egenskaber (er ofte brugt til 
smertelindring i ayurvedisk 
medicin). Denne bioaktive 
ingrediens medvirker til 
at udjævne hudfarven 
ogreducere mørke pletter.

Hydrolysed Hyaluronic Acid 
En super fin kvalitet og en 
naturlig form af Hyaluronic syre, 
der kan holde sin egen vægt i 
vand op til 1.000 gange. Tilfører 
med det samme masser af 
fugt til huden, opstrammer og 
booster huden indefra. Mere 
effektiv end den hyaluronsyre, 
der er kommercielt tilgængelig.

Zinc’cite  
Denne ingrediens er  
udvundet fra Smithsonite, og  
Det er bevist, at den beskytter DNA-celler 
mod UVB-stråler og giver beskyttelse mod tab 
af elasticitet og fasthed, idet den virker som 
katalysator for de enzymer, der er ansvarlige for 
hudregenerering og som forbedrer elasticiteten.

VITAMIN C  
REPAIR  
SERUM 
30ml 
kr. 310, -

FORBRUGERPANELS TESTRESULTAT MED 98 PANELDELTAGERE 

sagde, 
at huden 
føltes mere 
gennemfugtet88%

sagde, at 
huden så mere 
strålende og 
ensartet ud85%

sagde, at 
huden føltes 
blødere88%

ville anbefale 
den til en ven80%
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