
 
NOVINKA 
VISAGE BALANCE - přírodní pleťová maska  
 

SLOŽENÍ 
Kromě přírodního bílého jílu tvoří masku hydrolát geránia (muškát – Pelargonium graveolens) podporující 
hormonální systém a hydrolát slaměnky italské (smil italský – Helichrysum italicum) se zklidňujícími účinky. 
Ke zklidnění přispívá i organický zinek, který působí hojivě. Specialitou je koncentrovaný extrakt z Cistus 
ladanifer. Tato bylina vylučuje pryskyřici, jež má pozitivní vliv na poruchy pigmentace a celkově pleť 
ozdravuje a revitalizuje. Luxusní péči zaručuje vzácný, ručně lisovaný olej z Pistacia lentiscus s unikátními 
vyživujícími a zklidňujícími účinky. Energetické působení a příjemný pocit podpoří esence z heřmánku 
modrého (Chamomilla recutita), cistu, geránia a slaměnky.  
 
ÚČINKY/POUŽITÍ 
Maska navrací pleti její přirozenou fyziologickou funkci, zklidňuje a vyrovnává barevné nedokonalosti.  
 
Lze ji využít samostatně pro rychlou aplikaci: 
Naneste velmi malé množství (1 kávovou lžičku) Visage balance masky na očištěnou a arganovým, 
mandlovým nebo meruňkovým olejem ošetřenou pleť. Nechte působit 5–10 minut. Následně masku poroste 
vodou nebo Visage water, lehce rozmasírujte na hladkou kašičku a smyjte. Pleť ošetřete některým z krémů 
Beauty Energy. 
 
Nebo si můžete vytvořit masku na míru podle typu pleti v kombinaci s Dermaton gelem nebo s některým z 
terapeutických či kosmetických krémů Pentagramu Energy:  
Množství Visage balance o velikosti lískového oříšku smíchejte v poměru 1:1 s vybraným krémem (viz 
tabulka) a přidejte asi 3 dávky Visage water, umíchejte hladkou kašičku. Rozetřete ji v tenké vrstvě na 
očištěnou pleť. Nechte působit 10–15 minut. Smývejte stejným způsobem jako masku pro rychlou aplikaci. 
Všechny varianty masky vyhlazují pleť, stahují póry, jsou velice vhodné pro pleť s pigmentovými skvrnami a 
barevnými nerovnostmi. 
 

Kombinace s Visage balance                   typ pleti   
PĚSTICÍ KOSMETIKA 
Dermaton gel                                   akutně podrážděná – rychlé zklidnění 
  
KOSMETICKÉ KRÉMY RENOVE   
Droserin                              suchá, zánětlivá 
Cytovital                                           stresovaná (stažená) a citlivá 
Ruticelit                                           unavená a vrásčitá 
Artrin                                               hrubá, oteklá, s akutním akné  
Protektin                                        problematická, mastná a citlivá 
  
TERAPEUTICKÉ KRÉMY  
Droserin                                                          velmi suchá, ztenčená (papírová) 
Cytovital                                                         zralá a vrásčitá, povadlá 
Ruticelit                                                          kuperózní a bledá 
Artrin                                                             suchá, dehydrovaná a zašedlá 
Protektin                                                        ekzematická, aknózní a oteklá 

 

 


