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TERMÉKLEÍRÁS 
A Reveal arcápolási rendszernek köszönhetően otthona 
kényelmében is spa-kezelést idéző arcápolásban lehet 
része – ez a gondosan megalkotott, kétlépéses folyamat 
csodás, fi atalos ragyogást kölcsönöz bőrének.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
1. lépésként vigye fel a fi nomító hámlasztót megtisztított, 
benedvesített bőrre, és felfelé irányuló mozdulatokkal 
masszírozza be 1-2 percen át. Ne öblítse le a 2. 
lépés befejezéséig.

2. lépésként vigye fel a peptidaktivátort az 1. lépésben 
alkalmazott fi nomító hámlasztóra, és felfelé irányuló 
mozdulatokkal masszírozza be 1-2 percen át. Öblítse le 
zuhanyzás közben vagy egy langyos vízzel átitatott 
ruhával. A legjobb eredmény érdekében alkalmazza a 
dōTERRA Esszenciális bőrápolás termékeivel kialakított 
rutin részeként.

ÖSSZETEVŐK 
1. LÉPÉS Finomító hámlasztó összetevői: Aqua, fehér agyag 
(kaolin), bambusa arundinacea (bambusz) szárának 
kivonata, nátrium-hidrogén-karbonát, bentonit, butilén-
glikol, glicerin, PEG-8, cetearil-alkohol, hidrogénezett 
didecén, poligliceril-2-sztearát, kapril/kaprikus triglicerid, 
cetearil-dimetikon, C12-15 alkil-benzoát, lactobacillus/
sütőtöktermés fermentált szűrlete, citrus aurantifolia 
(zöldcitrom) olaj, citrus sinensis (vadnarancs) héjából 
préselt olaj, palmitoil-hexapeptid-12, tribehenin, 
sztearalkónium-hektorit, tokoferil-acetát, kaprilil-glikol, 
propilén-karbonát, hexilén-glikol, tetra-hexil-decil-aszkorbát, 
tetranátrium-glutamát-diacetát, cetearil-foszfát, ceramid-2, 
PEG-10 fi toszterol, etil-hexil-glicerin, leuconostoc/
retekgyökér fermentált szűrlete, fenoxietanol.

2. LÉPÉS Peptidaktivátor összetevői: Aqua, glicerin, 
hidroxietil-cellulóz, poliszorbát-20, citrus sinensis 
(vadnarancs) héjából préselt olaj, camellia oleifera 
leveléből nyert kivonat, chlorella vulgaris kivonat, tejsav, 
palmitoil-tripeptid-38, acetil-hexapeptid-8, acetil-
oktapeptid-3, aloe barbadensis (aloe vera) levelének a 
nedve, tokoferil-acetát, pantenil-triacetát, retinil-palmitát, 
kaprilil-glikol, etil-hexil-glicerin, hexilén-glikol, hidroxipropil-
ciklodextrin, tetra-hexil-decil-aszkorbát, fenoxietanol.

FIGYELMEZTETÉS 
Bőrirritáció esetén hagyja abba a használatát.

• A CPTG-minőségű (Tanúsított, Tiszta, Letesztelt 
Minőség) vadnarancs és zöldcitrom esszenciális 
olajok frissítő élményt nyújtanak.

• A sütőtökből nyert enzimek a bőr igénybevétele 
és irritálása nélkül segítik elő a hámlasztási 
folyamatot, és hozzájárulnak a felhalmozódott 
elhalt hámsejtek eltávolításához.

• Gondosan összeállított folyamat, amely fi atalos 
megjelenést kölcsönöz a bőrnek.

• A természetes bambuszselyem gyöngyök gyengéd, 
hatékony hámlasztásról gondoskodnak.
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