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INGREDIENTES PRINCIPAIS E BENEFÍCIOS

• Os óleos essenciais CPTG® de Jasmim, Gerânio, 
Espinheiro Marítimo e Zimbro ajudam a melhorar a 
aparência geral da pele.

• O Zimbro é usado para ajudar a melhorar a 
aparência da pele em processo de 
amadurecimento.

• O Espinheiro-Marítimo nutre e suaviza a pele.

• Rico em ácidos graxos e vitamina E, o óleo de 
Farelo de Arroz penetra profundamente na pele, 
atuando como um hidratante eficaz.

• A Manteiga de Karité contém ácidos graxos que 
ajudam a manter a pele com aparência saudável.

• O extrato da casca de Amur Corktree condiciona e 
acalma a pele.

Veráge® Hidratante
30 mL

COD. 60203401

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Perfeito para todos os tipos de pele, o Hidratante Veráge 
combina os óleos essenciais CPTG® de Jasmim, Gerânio, 
Espinheiro Marítimo e Zimbro com extratos vegetais para 
hidratar e nutrir profundamente a pele. Com a tecnologia 
avançada de extração de óleos essenciais das plantas, 
este hidratante leve e não oleoso é absorvido rapidamente 
pela pele, enquanto ricos emolientes e a manteiga de 
karité a hidratam. O Hidratante Veráge promove um 
equilíbrio de umidade ideal e ajuda a reduzir a aparência 
de linhas finas e rugas, resultando em uma pele suave e 
uniforme. 

MODO DE USAR 
Aplique pela manhã e à noite sobre o rosto e pescoço 
limpos, com movimentos para cima até obter total absorção. 
Para melhores resultados utilize a linha completa da 
coleção de Tratamentos para Pele Veráge®.

PRECAUÇÕES 
Somente para uso externo. Evite o contato com os olhos. 
Em caso de contato com os olhos, enxágue bem com água. 
Suspenda o uso se surgirem sinais de irritação. Mantenha 
fora do alcance de crianças. Este produto não foi testado 
em gestantes e lactantes. Consulte seu médico antes de 
utilizá-lo. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor. 
Dermatologicamente testado.

INGREDIENTES
Aqua (Water), Aloe barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice, 
Propanediol, Coconut Alkanes, Glycerin, Glycine soja 
(Soybean) Oil, Polyglyceryl-10 Distearate, Cetearyl Alcohol, 
Tapioca Starch Polymethylsilsesquioxane, Hordeum 
distichon (Barley) Extract, Oryza sativa (Rice) Bran Oil, 
Glyceryl Stearate Citrate, Juniperus communis (Juniper 
Berry) Fruit Oil, Hippophae rhamnoides (Sea Buckthorn 
Berry) Oil, Jasminum grandiflorum (Jasmine Absolute) 
Flower Extract, Pelargonium graveolens (Geranium) Oil, 
Phytic Acid, Potassium Sorbate, Betaine, Tremella 
fuciformis Sporocarp Extract, Xanthan Gum, 
CocoCaprylate/Caprate, Santalum album (Sandalwood) 
Wood Extract, Phellodendron amurense (Amur Corktree) 
Bark Extract, Butyrospermum parkii (Shea) Butter, Glyceryl 
Caprylate, Glyceryl Undecylenate

Veráge®  Hidratante


