
PL | Dermatologiczna seria pielęgnacyjna do skóry wrażliwej  
i naczynkowej

Cienka i wrażliwa skóra ze skłonnościami do pojawiania się widocznych, drobnych naczyń 
krwionośnych na powierzchni skóry, często reaguje zaczerwienieniem na bodźce zewnętrzne 
takie jak niskie bądź wysokie temperatury. Zaczerwienienia najczęściej pojawiają się na poli-
czkach lub w okolicy nosa i często towarzyszy im wysuszenie skóry. Seria pielęgnacyjna SKIN 
IN BALANCE Coupeliac została opracowana specjalnie dla cery wrażliwej i naczynkowej. Za-
warta w kremie kompozycja składników aktywnych łagodzi objawy podrażnienia i redukuje 
zaczerwienienia. Drobne naczynia krwionośne stają się mniej widoczne na powierzchni skóry.

Bez konserwantów · Bez parafiny · Bez silikonów · Bez alergizujących substancji 
 zapachowych. 

SKIN IN BALANCE Coupeliac  
Łagodzący krem na dzień plus

Łagodzący krem na dzień plus z formułą 
przeciwzmarszczkową oraz filtrem UV (LSF 15) zawiera 
wodę termalną o działaniu nawilżającym oraz kompozycję 
składników aktywnych, które nie tylko redukują zmarsz-
czki, ale również łagodzą objawy podrażnienia i redukują 
zaczerwienienia. Skóra jest intensywnie nawilżona, objawy 
podrażnienia złagodzone, a drobne naczynia krwionośne 
są mniej widoczne na powierzchni skóry. Krem stymuluje 
metabolizm komórek skóry dzięki czemu zmarszczki ulegają 
redukcji, a powierzchnia skóry staje się widocznie gładsza.

Coupeliac Łagodzący krem na dzień plus odznacza 
się lekką konsystencją, chroniąc jednocześnie skórę przed 
zewnętrznymi czynnikami drażniącymi i zapobiegając  
ponownemu powstawaniu zaczerwienień. 50 ml
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SKIN IN BALANCE Coupeliac  
Beruhigende Tagespflege plus

Die Beruhigende Tagespflege plus Anti-Falten-Wirkfor-
mel mit UV-Schutz (LSF 15) enthält Thermalwasser und einen 
ausgewogenen Wirk stoff komplex, der die Haut strafft und 
Falten reduziert, aber auch die empfind liche und gereizte Haut 
beruhigt und Rötungen mindert. Die Haut wird intensiv mit 
Feuchtigkeit versorgt, Haut irritationen minimiert und kleine, 
sichtbare Äderchen erscheinen gemildert. Der Zellstoffwechsel 
wird angeregt, Fältchen geglättet und die Hautoberfläche wirkt 
sichtbar ebenmäßiger.

Die leichte Creme schützt die Haut vor äußeren Klimaeinflüs-
sen und beugt der erneuten Bildung von Rötungen vor.  
Für einen gleichmäßigen und strahlenden Teint. 50 ml

DE | Dermatologische Pflegeserie bei  
empfindlicher und zu Couperose neigender Haut

Empfindliche und dünne Haut, die zu erweiterten Äderchen neigt, reagiert bei Beanspru-
chungen wie Kälte und Hitze oftmals mit Rötungen. Diese Rötungen kommen vorwiegend  
im Wangen- und Nasenbereich vor und gehen meist mit einer trockenen Haut einher. Die 
Pflegeserie von HAUT IN BALANCE Coupeliac ist speziell auf die Bedürfnisse der zu Rötun   
gen neigenden Haut abgestimmt und hilft so Rötungen zu mindern und kleine, sichtbare 
Äderchen erscheinen gemildert.

Ohne Konservierungsstoffe · Ohne Para�n- und Silikonöle · Ohne allergene Duftstoffe
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