
Productadvies Nalany skincare  
Alle producten van Nalany werken therapeutisch, herstellend en verjongend op 
de huid. Ze verbeteren iedere huid, ongeacht leeftijd of huidprobleem. Doordat 
alle producten handmatig en vers bereid worden in eigen laboratorium, 
behouden de actieve ingrediënten hun genezende werking. Dit is uniek. 
Bepaal uw huidtype aan de hand van onderstaande mogelijkheden en ontdek 
welke producten voor uw huid het meest resultaat geven: 

O Huidtype A: gevoelig en droog 
    Is uw huid gevoelig, vaak droog en trekkerig en reageert deze snel met 
    roodheid, schilfers, jeuk, irritaties, eczeem of allergie? 
    Maak een keuze uit onderstaande crèmes: 
→ I am glowing (24-uurs crème, luchtig)
→ I am young (24-uurs crème, voller)
→ I am in balance rich (hele volle romige 24-uurs crème voor de winter)

I am in balance light (24-uurs crème luchtiger voor de zomerperiode)

Extra verzorging voor een gevoelige huid:
‘I am natural vochtconcentraat voor extra huid herstel
Voedend masker ‘I am radiant’

******************************************************* 
O Huidtype B: rimpels en/of pigmentvlekken  
     Heeft u rimpels en/of pigmentvlekken kies dan uit onderstaande crèmes: 
→ I am glowing (24-uurs crème, luchtig)
→ I am young (24-uurs crème, voller)
→ I am in balance rich (hele volle romige 24-uurs crème voor de winter)

I am in balance light (24-uurs crème luchtiger voor de zomerperiode)

   Extra verzorging bij rimpels en pigmentvlekken:  
   Vochtconcentraat ‘I am natural’ voor extra huidherstel  
   Exfoliant ‘I am friendly’ voor een intensieve peeling  
   Anti-rimpel serum ‘I am bright’, ontspant de spiertjes in de huid  
   Voedend masker ‘I am radiant’  
   Booster ‘I am active’ bleekt pigmentvlekken en vermindert rimpels 

****************************************************** 
O Huidtype C: acne en onzuiverheden  
     Heeft u puistjes, mee-eters, onzuiverheden of een vette huid? Kies dan voor 

 de 24-uurs crème ‘I am clear’. 
     Als extra verzorging zijn de exfoliant ‘I am friendly’ voor een intensieve 
     peeling en de skinbooster ‘I am active’ heel geschikt 

******************************************************* 
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O Huidtype D: onderhuidse ontstekingen  
     Heeft u last van vervelende steeds terugkerende onderhuidse ontstekingen? 
     Maak dan een keuze uit onderstaande crèmes:  
→ I am young (24-uurs crème, voller) 
→ I am in balance rich (hele volle romige 24-uurs crème voor de winter)  
     I am in balance light (24-uurs crème luchtiger voor de zomerperiode) 
 

     Extra verzorging bij onderhuidse ontstekingen:  
     Exfoliant ‘I am friendly’ voor een intensieve peeling  
 

******************************************************* 
O Huidtype E: vochtarme huid  
    Voelt uw huid droog en trekkerig aan na het wassen, vooral als u er geen 
    crème op doet? 
    Kies dan voor de crème ‘I am young’  
    Extra verzorging bij een vochtarme huid: 
    Vochtconcentraat ‘I am natural’ 
    Exfoliant ‘I am friendly’ voor een intensieve peeling  
 

****************************************************** 
 O Huidtype F: normale huid  
     Ik heb geen van bovenstaande huidtypes of specifieke kenmerken. Ik wil 
     gewoon goede producten die mijn huid in conditie houden en veroudering 
     tegengaan. 
     U kunt het beste kiezen voor de crème ‘I am glowing’. Deze is er ook een 
     met een appelbloesemgeur voor een extra luxe beleving.  
      

     Extra verzorging voor de normale huid:  
    ‘I am natural’ vochtconcentraat   
     Exfoliant ‘I am friendly’ voor een intensieve peeling  
 
Belangrijk voor iedere huid 
Veel mensen reinigen de huid met water. Dit heeft echter geen zin, omdat vet 
en vuil niet in water oplosbaar zijn. Een gezonde huid begint met een milde 
reiniging. De Nalany reinigingsfoam ‘I am pure’ en de nabehandelingslotion ‘I 
am fresh’ zijn geschikt voor alle huidtypes en volledig sulfaatvrij.  Ieder product 
van Nalany heeft een zonbescherming SPF 10 – 15. De sun care SPF 30 geeft 
een extra zonbescherming in de zomer. De lipcare, de body/face scrub, de 
bodymilk en de body parfummist zijn geschikt voor alle huidtypes en kunnen 
als extra verzorging dienen. Verdere info: www.nalany.nl   
 




