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Påfør altid BALSAN Lotion altid INDEN vaskning, idet midlet virker bedst på tør hud.

2

Anvend IKKE BALSAN Lotion IKKE i ansigtet og på
hudsår eller ekstrem sensibel/overfølsom hud! Hvis ikke
De føler Dem sikker på, om De kan tåle BALSAN Lotion f.eks. ved indtagelse af visse medikamenter - så test
produktet først på et lille hudområde på huden.
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For at undgå ukontrollerede stænk, må De ikke trykke på
flasken når De åbner den. Hold flaskeåbningen væk fra
ansigtet !
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Vær venligst opmærksom på: BALSAN Lotion indeholder
Alkali, den må derfor ALDRIG komme i øjnene !
(FARE FOR AT BLIVE BLIND) Den skal være utilgængelig
for børn !!

5

Inden De anvender BALSAN Lotion, anbefaler vi at
De lægger et håndklæde under.

6

Virkningen af BALSAN Lotion forøges, når De bagefter
vasker de behandlede steder grundigt og derefter smører
dem ind med BALSAN Creme.

Tilbehør:
BALSAN “skubber” til hård hud
Til en sikker og skånsom fjernelse af hård hud.

BALSAN neglehud “skubber”
Til en nøjagtig fjernelse af neglehud - ligger sikkert i hånden.
Balsan vertreter in Dänemark Marias Hudpleje
www.mariashudpleje.dk

Plejesystem FOD
Fjernelse af hård hud

Nyt plejesystem fra BALSAN
fjerner hård hud hurtigt og sikkert !
BALSAN Lotion
BALSAN Lotion fjerner hård hud, løsner
neglehud og forhindrer ligtorn.
BALSAN Lotion muliggør en blid og hurtig
behandling.
Testet dermatologisk og egnet til diabetikere.

ANVENDELSE TIL FJERNELSE AF HÅRD HUD
Inden man anvender produktet må fødderne IKKE vaskes !
Bomulds pads lægges på de tørre hudområder og fugtes med
BALSAN Lotion.
Afhængig af, hvor tyk den hårde hud er, lader man lotionen
virke 10 - 20 minutter.
Den blødgjorte hud fjernes med BALSAN spatlen eller med en
BALSAN “skubber”.
Efter behandlingen vaskes fødderne og smøres ind med
BALSAN Creme.

Inholdsstoffer: Aqua, Potassium Hydroxide, Glycerin, Sodium
Hydroxide, Maris Sal, Calendula Officinalis Extract.
Pakninger: 75ml, 150ml og 500 ml.

BALSAN Creme
Friske planteekstrakter, som er afstemt i forhold
til hinanden, garanter balancen i den daglige
pleje. Optimal også efter anvendelsen af
BALSAN Lotion.
Indholdsstoffer: Aqua, Myristyl, Myristate, Cetearyl Alcohol, Aloe
Barbadensis Gel, Caprylic/Capric Triglyceride, Methyl Glucose
Sesquistearate, Glycerin, Salvia Officinalis Extract, Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate, Aesculus Hippocastanum Extract, Mentha Piperita
Extract, Lactic Acid, Parfum, Thymus Vulgaris Extract, Xanthan, Gum,
Tocopherol, CI 75810
Pakninger: 30ml, 75 ml og 150 ml.

BALSAN vat pads
BALSAN vat pads er nemme at anvende og tilpasse.
Pakninger: 40 vat pads

BALSAN spatel
Med denne spatel kan hård hud fjernes
sikkert og skånsomt.

Disse BALSAN plejemidler er fri for mineralolie og PEG.

ANVENDELSE TIL FJERNELSE AF NEGLEHUD
Inden man anvender produktet, må hænderne der skal behandles IKKE vaskes !. Bomulds pads lægges på de tørre negle og
fugtes med BALSAN Lotion.
Produktet skal virke i ca. 2 minutter. Den blødgjorte neglehud
fjernes med BALSAN spatlen eller med en BALSAN “skubber”.
Efter behandlingen vaskes hænderne, og hænderne og neglene
smøres ind med BALSAN Creme.

