
       KANDESN 
 

HUIDVERZORGINGSSET. 

 
In de Kandesn huidverzorgingsset zitten de volgende 

producten: 

* Cleansing cream: reinigen. 

* Cleansing foam: reinigen. 

* Balancing splash: balanceren. 

* Deep Moisture Lotion: voeden. 

 

Cleansing Cream. 

Deze crème verwijdert op milde wijze alle make-up, onzuivere vetten en 

met vetstoffen verbonden vuil van de huid, zonder de natuurlijke 

vochtigheidsgraad van de huid aan te tasten. Bij een gezonde en goed 

verzorgde huid is één keer per dag, met name voor het slapen gaan, 

voldoende. Bij een vettige huid is het verstandig ook ’s morgens de huid te 

reinigen. 

Werkwijze:  doe  een beetje crème verdeeld op  het gezicht en hals, en wrijf 

dit uit. Hierna met een nat watje  het vuil opnemen. 
 

Cleansing Foam. 

Dit product reinigt de huid grondig van zelfs het laatste spoortje vuil en 

vet, en ook van het vuil dat is opgelost in het huidvocht.  

Werkwijze: Doe een druppel op je hand en voeg water toe tot er schuim 

ontstaat. Breng dit aan op de huid en laat het even inwerken. 

Hierna met een nat watje het vuil opnemen. 

 

 

Balancing Splash. 

Deze lotion brengt de huid weer tot rust, versterkt, stimuleert en herstelt 

het natuurlijke evenwicht en de beschermende zuurlaag. 

Werkwijze: doe een paar druppels op een nat watje of op je hand en dep 

het op je gezicht en hals. 

 

 Deep Moisture Lotion. 

De Nuplus (voeding) voor de huid. Het is een vloeibare crème die het  

vochtgehalte reguleert, diep in de huid doordringt en deze voedt en 

beschermt tegen uitdroging. De lotion wordt snel door de huid opgenomen 

en heeft een neutrale geur. 

Werkwijze: breng verdeeld op de huid een beetje crème en masseer dit in 

de juiste richting.  

 

De producten kunnen door iedereen gebruikt worden, want het heeft een 

balancerend effect. 



Maar : 

De Kandesn-lijn is  meer geschikt voor de normale huid, een huid zonder 

problemen. 

De New-Generation-lijn is  meer geschikt voor een gevoelige huid, mensen 

met eczeem en voor tieners met acne. 

De Oi-Lin-lijn is meer  geschikt voor een rijpere huid die meer specifieke 

voeding nodig heeft. 

 

Rondom de ogen  gebruik je geen crèmes die op waterbasis zijn,omdat daar 

geen 3 maar 2 huidlagen zijn. 

De huid houd daardoor  eerder vocht vast  

Rondom de ogen gebruik je de potten, zoals de nachtcrème . Wat helemaal 

geweldig is, is de replenish gel. Deze gel is specifiek voor rondom de ogen. 

 

De huidverzorgingsproducten bevatten o.a squalane, dit is de eerste koude 

persing van de olijven en is een heel kostbaar product. Het is niet 

lichaamsvreemd en wordt daardoor goed opgenomen door de huid.  

Met squalane blijft de huid ademen.  


