


Mar verde
Anason

Frunze de 
coriandru

Lillà
Lemn de trandafir

Cocos
Caramel

Lemn de Santal
Vanilie

Ambră albă
Mosc alb



Secreția excesivă de sebum poate fi stimulată de diverși factori, care pot fi externi (poluarea, 
temperatura, stresul) sau interni (dezechilibru hormonal). Această condiție afectează un număr mare 
de adulți din următorul motiv: ipoteza conform căreia stresul vieții cotidiene și poluarea influențează 

echilibrul hormonal și prin urmare, excesul de sebum

Deteriorarea pielii la suprafață duce la hiperkeratinizare, ca proces de apărare, și la o 
creștere a bacteriilor care în mod obișnuit nu se găsesc pe piele

Tinerii tind să aibă o piele grasă cu 
imperfecțiuni, lucru cauzat de activitatea 
hormonală care stimulează secreția de 

sebum. Aceasta alterare a suprafeței pielii 
duce la  hiperkeratinizare, astfel pielea pare 

grasa.

Aceasta afectiune afectează, de asemenea, un 
număr tot mai mare de adulți din motive care nu 

au fost încă confirmate. Ipoteza este ca stresul 
vieții cotidiene și poluarea influențează echilibrul 

hormonal și prin urmare, excesul de sebum
  

BALANCE: piele mixtă cu imperfecțiuni



1. Îmbătrânirea

2. Diverse momente ale zilei

3.   Dezechilibrul hormonal

4.   Stresul

5.   Poluarea și agresivitatea chimică

6.   Căldura și umiditatea

BALANCE: cauzele secreției excesive de Sebum



Piele uleioasă și 
fadă

Hiper-keratinizarea
Apariția punctelor 

negre și a cosurilor
Mici coșuri sub piele

Piele inflamată

Externalizările problemelor pielii cu imperfecțiuni: 

BALANCE



Exfoliere și 
peeling

NORMALIZAREA
Anticiparea 

apariției 
impurităților

HIDRATAREA

Reglarea 
sebumului
Efect mat

Diminuarea 
aspectului gras

NETEZIREA

1- Reechilibrarea producției de sebum;

2- Textură fină a pielii;

3- Garantarea unui efect «mat» pentru întreaga zi.

BALANCE: strategie



BALANCE: ingrediente active

Avocadat de butil: un fruct mexican ce asigură unul dintre 
ingredientele active (avocadat de butil), responsabil de 
prevenirea activității enzimei 5-alfa, responsabilă de creșterea 
secreției de sebum.

Extract de salcie: este o plantă prezentă în Europa, cu un 
conținut ridicat de glicozidă fenolică, având efect 
anti-inflamator, emolient și exfoliant.

Enzime de dovleac și ananas: 

Acțiune keratolitică: menține proteinele de la suprafață 
(keratina), reducând stratul cornos îngroșat.

Acțiune anti-inflamatorie: menține fibrina în zonele afectate.

Citrat de Aluminiu: pentru un efect natural specific 
anti-bacterian.



Provenit din sâmburele de avocado, este o moleculă inovativă patentată în 
domeniile farmaceutic și cosmetic.

Avocadatul de butil

Reglarea reductazei 5-alfa pentru combaterea secreției excesive, și 
prin urmare, a tenului uleios:

-     Piele uleioasă
- Deteriorarea pH-ului pielii
- Hiperkeratinizare

BALANCE: ingrediente active



Scăderea activității reductazei 5-alfa + 50%

+ 30%Scăderea nivelului de sebum

Efect mat + 78%

Creșterea nivelului de hidratare + 78%

BALANCE: teste clinice



TRATAMENT SPECIFIC 
CURĂȚĂRII PROFUNDE 

PENTRU PIELE CU 
IMPERFECȚIUNI

Tratament ce ajută la reducerea 
imperfecțiunilor (pori dilatați, piele 
uleioasă, zone neuniforme, pete) 

pentru a reechilibra pielea și a-i oferi 
un efect matifiant de lungă durată.

TRATAMENT
PURE SKIN 

BALANCE: produse profesionale



Gel exfoliant

Enzime de dovleac: 

Acțiune keratolitică: menține proteinele la 
suprafață (keratina), reducând zonele 
îngroșate ale stratului cornos.

Acțiune anti-inflamatorie: tolerează fibrina 
în zonele afectate
Foarte bune pentru producția celulară

Extract de ananas pentru  
un efect anti-inflamator

Gel-mască cu enzime extrase din dovleac pentru exfoliere și netezire, lăsând pielea fină și radiantă. Produs excelent pentru 
exfolierea enzimatică a tuturor tipurilor de piele. Mulțumită dublei sale acțiuni, optimizează foarte bine timpii de tratament: 

combina etapa de curatare (lapte si tonic) cu un exfoliant..

Testat sub control dermatologic. Fără parabeni. 

Extractul de dovleac taie „ca o foarfecă” 
conexiunile dintre  amino acizii care constituie 
keratina pentru un efect exfoliant.

BALANCE: PRODUSE PROFESIONALE



Extract de ananas pentru un efect 
anti-inflamator.

Extraxt de salcie: Bogat în salicină 
pentru o  acțiune exfoliantă și 
anti-bacteriană. Perfect pentru 
îmbunătățirea producției 
celulare.

Concentrat cu ingrediente active extrase din salcie alba și ananas pentru echilibrarea secreției de sebum. 
Reduce iritațiile ți luminează tenul, având efect astringent și hidratant imediat.

 
Testat dermatologic. Testat pentru nichel.Fără parabeni

Concentrat Activ

BALANCE: produse profesionale



Extract de ananas 
pentru o acțiune 
anti-imflamatoare

Extract de salcie: Bogat 
în salicină pentru o  
acțiune exfoliantă și 
anti-bacteriană. Perfect 
pentru îmbunătățirea 
producției celulare.

Avocadatul de butil 
Oferă un ingredient 

activ (avocadatul de 
butil) pentru 

prevenirea activității 
enzimei 5-alfa, 

responsabilă de 
creșterea secreției de 

sebum

Pudre hidratante și 
emoliente pentru 

reducerea 
sebumului. 

Mască Spongy
Acționează ca un „burete”, absorbind excesul de sebum, nu astupă porii și are un efect de albire, netezire și de 

reducere a porilor. Deține ingrediente active regulatoare de sebum (salcie și avocado), contribuind la purificarea 
țesutului pielii.

Testat dermatologic. Testat pentru nichel. Fără parabeni. 

BALANCE: produse profesionale



Extract de ananas: pentru 
un efect anti-inflamator

Extract de salcie: bogat în 
salicină, destinată exfolierii  
și perfect pentru 
îmbunătățirea dezvoltării 
celulare.

Lavandula angustifolia
acțiune purificatoare

Melaleuca alternifolia
distilarea uleiului Arborelui de 
Ceai oferă moleculelor 
terpineol un antiseptic foarte 
puternic, cu o sferă de acțiune 
foarte extinsă asupra 
bacteriilor, combinat cu 
proprietăți anti-inflamatorii 
excelente.

Aplicați direct pe imperfecțiuni pentru a reduce și a usca semnele vizibile de pe piele. Conține ingredient active, cum ar fi: 
Melaleuca și Levănțica pentru un efect anti-bacterian, purificator și revitalizant, imediat .

Testat dermatologic. Testat pentru nichel. Fără parabeni. Fără alcool.

Gel Corector

BALANCE: produse profesionale



Extract de ananas: pentru 
efect anti-inflamator

Extract de salcie: bogat în 
salicină, destinată exfolierii  
și perfect pentru 
îmbunătățirea dezvoltării 
celulare.

Avocadatul de butil: 
Oferă un ingredient activ 
(avocadatul de butil) pentru 
prevenirea activității enzimei 5-alfa,
responsabilă de creșterea secreției 
de sebum.

Îmbogățită cu un ingredient sebo-reglator extras din avocado, această cremă este alegerea ideală pentru tenul mixt, cu 
impurități și imperfecțiuni. Textura de gel/ cremă nu doar că hidratează, dar hrănește pielea, datorită formei tehnologice de Unt 

de Shea. Netezește pielea pentru obținerea unui ten lipsit de sebum pe o perioadă extinsă. Excelentă ca barieră împotriva 
poluării și ca bază pentru un machiaj de durată.

Testat dermatologic. Testat pentru nichel. Fără parabeni. Fără alcool.

Unt de Karitè

Cremă Matifiantă

BALANCE: produse profesionale



Texturi ușoare și revigorante ce garantează un efect mat al pielii, lăsând o senzație proaspătă 
după utilizare.

Gel exfoliant de 
curățare

Loțiune matifiantă

Produse must have 

BALANCE: produse de ingrijire pentru acasă



Gel exfoliant pentru curatare

Tulpina de ananas și scoarță 
de salcie:  amestec de enzime 
și de alfa hidroxi acizi, vitamine 
și minerale în procent mare

Extract de salcie: bogat în salicină, 
destinată exfolierii  și perfect pentru 
îmbunătățirea dezvoltării celulare.

Gel de curatare spumant, potrivit pentru tipul de piele cu impurități, cel mixt și pentru cel cu imperfecțiuni. 
Extractul pudra din tulpina de ananas și coajă de salcie alba adauga un plus de exfoliere și netezire la ritualul 

de curatare zilnica. Lasă pielea proaspătă, moale și hidratata.

Testat dermatologic. Testat pentru nichel. Fără parabeni. Fără alcool.

BALANCE: produse de ingrijire pentru acasă



Citrat de aluminiu 
Un amestec de pulberi sebo 
absorbante care reduc 
strălucirea și micsoreaza porii

Pulberi mate pentru 
reglarea secretiei de 
sebum

Lotiune matifianta pentru pielea cu exces de sebum și imperfecțiuni. 
Mineralele de argint micsoreaza porii și acopera imperfectiunile, iar mixul de ingrediente active asigura hidratarea 

și confortul tenului; reduce porii vizibili; oferă o senzatie imediata de prospețime
Foarte buna, de asemenea, ca baza de machiaj. Înainte de folosire agitati foarte bine pentru a amesteca 

mineralele de argint. Poate fi folosită de mai multe ori pe parcursul zilei. 

Testat dermatologic. Testat pentru nichel. Fără parabeni. Fără alcool. 

BALANCE: produse de ingrijire pentru acasă

Lotiune matifianta



Extract de ananas: pentru 
un efect anti-inflamator

Extract de salcie: bogat în 
salicină, destinată exfolierii  
și perfect pentru 
îmbunătățirea dezvoltării 
celulare.

Lavandula angustifolia
acțiune purificatoare

Melaleuca alternifolia
distilarea uleiului Arborelui de 
Ceai oferă moleculelor terpineol 
un antiseptic foarte puternic, cu 
o sferă de acțiune foarte extinsă 
asupra bacteriilor, combinat cu 
proprietăți anti-inflamatorii 
excelente.

Aplicați direct pe imperfecțiuni pentru a reduce și a usca semnele vizibile de pe piele. Conține ingrediente active, cum ar fi: 
Melaleuca și Levănțica pentru un efect anti-bacterian, purificator și revitalizant, imediat .

Testat dermatologic. Testat pentru nichel. Fără parabeni. Fără alcool. 

Gel Corector 

BALANCE: produse de ingrijire pentru acasă



Extract de ananas: 
pentru un efect 
anti-inflamator

Extract de salcie: bogat în 
salicină, destinată exfolierii  
și perfect pentru 
îmbunătățirea dezvoltării 
celulare.

Avocadatul de butil: 
Oferă un ingredient activ 
(avocadatul de butil) pentru 
prevenirea activității enzimei 5-alfa,
responsabilă de creșterea secreției 
de sebum.

Îmbogățită cu un ingredient sebo-reglator extras din avocado, această cremă este alegerea ideală pentru tenul mixt, cu 
impurități și imperfecțiuni. Textura de gel/ cremă nu doar că hidratează, dar hrănește pielea, datorită formei tehnologice de Unt 

de Shea. Netezește pielea pentru obținerea unui ten lipsit de sebum pe o perioadă extinsă. Excelentă ca barieră împotriva 
poluării și ca bază pentru un machiaj de durată.

Testat dermatologic. Testat pentru nichel. Fără parabeni. Fără alcool.

Unt de Karitè

Crema Matifiantă

BALANCE: produse de ingrijire pentru acasă


