
Anti-Aging Eye Cream
Anti-aldring øyekrem  15 ml
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BESKRIVELSE
dōTERRA Anti-aldring øyekrem kombinerer CPTG™ eteriske 
oljer fra frankincense, Ylang Ylang og blå reinfann for å 
behandle aldringstegn i det delikate øyeområdet, noe som 
over tid bidrar til å redusere forekomsten av fine linjer og 
rynker. Denne innovative formelen fukter, reduserer 
forekomsten av mørke ringer og forbedrer hudens fasthet 
og tone. Bakuchiol er en plantebasert ingrediens som 
bidrar til å redusere forekomsten av fine linjer og rynker og 
beskytter huden mot fremtidige aldringstegn. Den unike 
applikatoren, som er en stålkule, avkjøler og beroliger 
huden under øynene og bidrar til å redusere forekomsten 
av poser og mørke ringer mens den mildt påfører krem på 
de berørte områdene.

BRUKSANVISNING
Press pumpen til en liten mengde produkt vises rundt 
rullekulen. Påfør forsiktig trykk og påfør på området under 
øyet til absorbert. Bruk morgen og kveld.

FORHOLDSREGLER
Kun for utvortes bruk. Unngå direkte kontakt med øynene. 
Avslutt bruk hvis det oppstår hudirritasjon.

INGREDIENSER
Vann (Aqua), Kaprinsyre triglyserid, Frøolje av Limnanthes 
alba (engkarse), Dimethicon, Cetylpalmitat, Cetylalkohol, 
Butyrospermum parkii (Shea) Butter, Behenylalkohol, 
Polyglyseryl-6 Stearat, Pentylenglykol, Glyserylstearat, 
Glyserin, Aloe barbadensis (Aloe Vera) bladjuice, Boswellia 
carterii (frankincense) olje, Blomsterolje av Cananga 
odorata (Ylang Ylang), Blomsterolje av Tanacetum annuum 
(blå reinfann), Ekstrakt av Porphyridium cruentum (rødalge), 
Bakuchiol, Cetearylalkohol, Dimethicon krysspolymer, 
Stearinsyre, Natriumlauroyl-glutamat, Polyglyseryl-6 
behenat, Karbomer, Dimeticon/Vinyldimeticon 
krysspolymer, Bivoks (Cera Alba), Trinatrium-etylenediamin-
disuccinat, Hydroksypropyl-metylcellulos, Pullulan, 
Silikasilylat, Silika, Natriumhydroksid, Sitronsyre, 
HydroksyacetofenonAnti-Aging Eye Cream 
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Delenummer: 60203378

HOVEDFORDELER

• Frøolje av engkarse gir dyp fuktighet.

• Biopolymerer av pullulan- og rødalgeekstrakt gir en 
strammende og løftende effekt.

• Bakuchiol hjelper med å tone og stramme huden, 
som hjelper å forbedre tilsynekomsten av fine linjer 
og rynker, og hjelper å forhindre fremtidige tegn på 
aldring.


