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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

INGREDIENTES PRINCIPAIS E BENEFÍCIOS

• A Laranja-Selvagem e o Manjericão são conhecidos 
por sua capacidade de limpar e purificar.  

• A Melaleuca (Tea Tree) é conhecida por seus 
efeitos purificantes e renovadores na pele.   

• Aminoácidos e lipídios nutrem e hidratam a pele.    

• O Óleo de Coco reforça os efeitos dos tensoativos 
naturais.  

• O Azeite de Oliva hidrata e mantém a pele com 
uma aparência saudável e jovem.  

Veráge® Solução de Limpeza Facial
60 mL

COD. 60203474

Veráge® Solução de Limpeza Facial

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Uma pele saudável e macia começa com a Solução de 
Limpeza Veráge. Infundida com óleos essenciais CPTG® de 
Laranja-Selvagem, Melaleuca (Tea Tree) e Manjericão, esta 
fórmula natural em gel limpa e revigora a pele, enquanto 
emolientes a nutrem e hidratam, promovendo uma 
aparência jovem e radiante. A Solução de Limpeza Veráge 
limpa suavemente a sujeira e a maquiagem e alcança 
fundo nos poros para purificar a pele. Macromoléculas 
vitais de aminoácidos, lipídios e frutose oferecem 
nutrientes que ajudam a manter uma aparência hidratada 
e saudável. Como o primeiro passo de sua rotina de 
cuidados de beleza diários, a Solução de Limpeza Veráge 
deixa sua pele com uma sensação de limpeza e maciez, 
enquanto seu aroma herbáceo e refrescante energiza os 
sentidos.    

MODO DE USAR 
Aplique uma pequena quantidade sobre o rosto e pescoço 
úmidos e massageie com movimentos circulares para 
cima. Enxágue abundantemente com água e seque com 
uma toalha. Use pela manhã e à noite. Para melhores 
resultados, aplique em seguida o Tônico Veráge.  

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Em caso de contato acidental com os olhos, 
enxágue com água abundantemente. Em caso de irritação, 
descontinue o uso e procure orientação médica. Mantenha 
fora do alcance de crianças. Mantenha o produto ao abrigo 
da luz e do calor. 

INGREDIENTES
Water (Aqua), Decyl Glucoside, Lauryl Glucoside, Glycerin, 
Xanthan Gum, Polyglyceryl-4 Caprate, Citrus sinensis (Wild 
Orange) Peel Oil Expressed, Ocimum basilicum (Basil) Herb 
Oil, Melaleuca alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Sodium 
Cocoyl Amino Acids, Potassium Olivoyl/Lauroyl Wheat 
Amino Acids, Fructose, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, 
Ascorbic Acid, Tocopherol, Sodium Levulinate, Citric Acid, 
Sodium Anisate, Citrus aurantium amara (Bitter Orange) 
Fruit Extract, Citrus reticulata (Tangerine) Fruit Extract, 
Citrus sinensis (Orange) Fruit Extract, Benzyl Alcohol, Lactic 
Acid, Sodium Phytate 


