
Alle hudtyper især uren, tør og moden 

hud. 

Genopbyggende, nærende og 

beskyttende

99,98% naturlig gel fugtighedscreme som 

styrker hudens naturlige balance og 

gendanner gløden i huden. Cremen 

beroliger, beskytter og styrker hudens 

naturlige forsvar og er samtidig boostet 

med Manuka honning som balancerer PH 

niveauet i huden og rebalancerer evt. 

betændelsestilstande. 

Hvorfor bruge Pre and probiotic?

Alle mennesker er unikke med hver deres 

sammensætning af bakterieflora, ligesom 

et fingeraftryk. En afbalanceret mikrobiom 

er afgørende for en sund og smuk hud. 

Prebiotic hjælper med at stimulere hudens 

naturlige forsvar og probiotics beskytter 

hudens mikrobiom og skaber en barrier

som beskytter mod at ”dårlige” bakterier 

trænger ned i huden.  

Pre and Probiotic komplekset indeholder 

Oligosakkarider fra: naturlige 

sukkerstoffer(saccharose og maltrose) og 

vegetabilske substrater fra korn og 

rødbede. 

Ingredienser:

Pilebark: Indeholder salicylsyre - en BHA 

som naturligt eksfolierer og renser porerne. 

PHA (Polyhydroxy syre): Kemisk eksfoliant 

som arbejder på pigmentering, store 

porer, fugttab og ujævn hudtone. PHA har 

en stor molekylestørrelse som penetrere 

langsomt ned i huden og er derfor god til 

en sensitiv hud.

Hyaluronsyre: Fantastisk fugtgiver som 

også giver en mere blød og smidig hud 

med en flot glød.

Squalene: Fantastisk fugtgiver. 

Anvendelse:

Fordel et pump på et afrenset ansigt med 

opadgående bevægelser. 

Vejl.U-pris Kr. 269,-

Pre and Probiotic Radiance Cream 
50ml.



Ingrediensliste: 
(*Naturlige rene æteriske olier, **naturligt forekommende i æteriske olier, ***certificeret økologisk 

ingrediens) 

Aqua (Water), Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Polyglyceryl-3 Dicitrate/Stearate, 

Coco-Caprylate, Oryza Sativa Bran Oil, Squalane / Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Zinc PCA, Hydrolyzed

Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate, Lactobacillus, Alpha Glucan-Oligosaccharide, Polymnia

Sonchifolia Root Juice, Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, Gluconolactone (PHA), Salix Nigra (Willow) Bark 

Extract, Mel (Manuka Honey), Picea Abies (Spruce Knot) Extract, Rubus Fruticosus (Blackberry) Leaf 

Extract, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice Powder, Tilia Cordata (Linden) Flower Extract, Cananga

Odorata (Ylang Ylang) Flower Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Oil, Citrus Nobilis (Mandarin) 

Peel Oil, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Litsea Cubeba (May Chang) Fruit Oil, Xanthan Gum, 

Maltodextrin, Sodium Hydroxide, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Limonene, Linalool, Citral, Benzyl

Benzoate, Geraniol, Benzyl Salicylate.

ÆSKER

Deres dekorative æsker er 
fremstillet af FSC godkendt 

træ, som kun høstes fra 
bæredygtige og 
velforvaltede skove. 

De vil fortsætte med at 
bruge majsstivelseschips til 

at beskytte produkter under 
forsendelse - disse opløses i 

vand. 

BEHOLDERE

I Balance Me’s 
bestræbelser på at være

endnu mere “venlige” overfor 
vores planet er deres 
re-designede flasker/krukker, 

produceret med minimum 
50% PCR(genanvendeligt 
plastik) eller glas. 

De vil ikke anvende sukkerrør, 
da de mener, det er bedre at 
genbruge al den plast, som

allerede er på jorden i stedet
for at høste sukkerrør for at 
fremstille yderligere

emballering. 

#HONESTLYNATURAL

Balance Me arbejder altid på 
at være innovativ, hvad angår 

såvel de naturlige ingredienser 
som emballage. Deres mantra 
er “honestly natural” og det 

fortæller alt, hvad de står for.

De fleste af produkterne er 

veganske, og de vil fortsætte 
med at udvikle produkter, som 
både er “venlige” mod vores 

hud og jorden - det er 

Balance Me! 

“PROMISE” STEMPEL

Balance Me har konstant
fokus på, at deres produkter

indeholder naturlige
ingredienser, som er naturligt 
udledte og ikke syntetiske. 

Ved hjælp af deres
“promise” mærke er det 
tydeligt at gennemskue på 

hvert enkelt produkt, hvor 
stor en procentdel, der er 

naturlig.

KONSERVERINGSMIDLER

De produkter som er 100% naturlige 
konserveres med et naturligt 

udvundet og potent E-vitamin 
kompleks i høj kvalitet. De produkter
som er 97,5 - 99% naturlige

konserveres med blide ecocert-
godkendte og naturidentiske
konserveringsmidler: 

Benzylalkohol og dehydroacetisk
syre. De anvender derfor ikke
parabener som

konserveringsmiddel.

INGREDIENSER VI UNDGÅR

De undgår de skrappe
kemiske overfladeaktive midler, som 

normalt anvendes til at skabe skum i 
renseprodukter, sæber og hårpleje. 
I stedet benytter de en anerkendt

blanding af kakao- og glucose-
baserede rense-produkter, som er
skånsomme for alle i familien.  

Balance Me undgår primære
petrokemikalier som vaseline, 

mineralske olier, PEGS og  silikoner. 
De foretrækker at anvende
naturlige alternativer, der ikke

forstyrrer hudens naturlige
fugtbalance, og som er
sprængfyldte med æteriske

fedtsyrer, vitaminer og antioxidanter, 

som styrker huden. 

Engagement i miljøet

Pre and Probiotic Radiance Cream 
50ml.


