Waarom Microsilk®
Er jong uitzien, u goed voelen en gelukkig zijn. Dat zijn de dingen die we allemaal willen, vooral als we
ouder worden. De Microsilk® therapie van Balboa Water Group helpt u om deze drie doelen te bereiken
dankzij de revolutionaire micro-bubbels.
Uw huid is het grootste orgaan van uw lichaam en veroudert gedurende uw leven op natuurlijk wijze.
Sommige veranderingen zijn gerelateerd aan uw genen, maar de meeste zijn gerelateerd aan uw
omgeving, voeding en levensstijl. In feite komt het erop neer, dat de manier van verzorging van uw huid
en lichaam invloed heeft op de tekenen van veroudering. Het gebruik van dag crémes en huidverzorgende
producten helpen het verouderingsproces van de huid te vertragen, maar Microsilk gaat verder. Met
Microsilk® hydrotherapie van Balboa kan het verouderingsproces van de huid deels worden teruggedraaid
dankzij het gebruik van micro-bubbels!
Als u een Microsilk® spa gebruikt krijgt uw gehele lichaam een unieke zuurstofbehandeling, vocht
inbrengend en hydraterend en zorgt er tegelijk voor dat uw huid zijdezacht aanvoelt en kleine rimpels en
onregelmatigheden worden verminderd. Micro bubbels zorgen ervoor dat uw lichaam letterlijk wordt
omhuld door een kalmerende bruisende wolk van zuurstof. Verhoogd zuurstofgehalte in uw huid zorgt
voor betere circulatie en cellulaire respiratie, wat weer zorgt voor een warme actieve huid dankzij snelle
cel regeneratie. Uw huid wordt letterlijk verjongt!

De voordelen van Microsilk® hydrotherapie
- Verhoogt het metabolisme van de huid
- Verhoogt de collageen productie
- Verbetert de cel reproductie
- Diepe reiniging van de poriën om onzuiverheden te verwijderen
- Vermindert fijne lijnen en rimpels
- Verhoogt de hydratatie van de huid
- Gaat de symptomen van eczeem en psoriasis tegen
- Vermindert de zichtbaarheid van littekenweefsel
- Therapeutisch niveau van anionen voor een positieve uitwerking op uw gemoedstoestand
- Neutralisatie van vrije radicalen die de huid beschadigen

Hoe werkt het
Uiteindelijk komt de werking van Microsilk® door het gebruik van micro-bubbels. Deze minuscule bubbels
zijn zo klein dat ze meteen worden opgenomen door de huid. Een Microsilk® spa produceert miljarden
kleine wondertjes die zorgen voor onvoorstelbare resultaten. De werking van Microsilk® komt dus puur
door de zuurstof. Het water in een Microsilk® spa bevat 70% meer zuurstof dan normaal water. De
individuele bubbels dringen diep door in de poriën voor een diepe reiniging, herstelling en vocht
inbrengende werking.

Bekijk de Microsilk® website
Bekijk hier de originele Amerikaanse Microsilk® website: younglooking.me

