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INGREDIENTES PRINCIPAIS E BENEFÍCIOS

• Os óleos essenciais CPTG® de Olíbano, Sândalo 
Havaiano, Lavanda, Mirra, Sempre Viva e Rosa 
desempenham um importante papel em promover 
uma pele de aspecto saudável 

• Contém uma fórmula avançada que combina os 
lipídios dos óleos de oliva, jojoba e macadâmia, que 
são similares àqueles encontrados naturalmente na 
pele em seu melhor estado. 

• O complexo lipídico vai muito além de um 
hidratante típico e promove uma pele 
maravilhosamente suave e macia. 

• Hidrata profundamente a pele e reduz a aparência 
de linhas finas e rugas.

Veráge® Salubelle™ 
Sérum Hidratante
15 mL

COD. 60203482

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Experimente o Sérum Hidratante Veráge Salubelle para 
usufruir de efeitos que desafiam o envelhecimento. Esta 
poderosa fórmula combina os óleos essenciais CPTG® com 
uma tecnologia botânica especializada que promove o 
equilíbrio lipídico ideal para uma pele mais suave e com 
aparência mais jovem. Com uma abordagem natural, 
porém científica, de hidratação da pele, o complexo lipídico 
usado no Sérum Hidratante Veráge Salubelle vai além de 
um sérum hidratante típico, pois sua formulação utiliza 
lipídios semelhantes aos encontrados na pele quando ela 
está no seu melhor estado. O Sérum Hidratante Veráge 
Salubelle é uma fórmula inovadora e altamente eficaz que 
produz resultados que você pode ver e sentir 
instantaneamente. 

MODO DE USAR 
Aplique pela manhã e à noite sobre o rosto e pescoço 
limpos, com movimentos para cima. Para melhores 
resultados, aplique em seguida o Creme Hidratante 
Antirrugas Veráge. Dermatologicamente testado. 

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. 

INGREDIENTES
Jojoba/Macadamia Seed Oil Esters, Boswellia carterii 
(Frankincense) Oil, Squalene, Santalum paniculatum 
(Hawaiian Sandalwood) Wood Oil, Lavandula angustifolia 
(Lavender) Oil, Commiphora myrrha (Myrrh) Oil, Phytosteryl 
Macadamiate, Helichrysum italicum (Helichrysum) Flower 
Oil, Rosa damascena (Rose) Flower Oil, Phyosterols, 
Tocopherol 

Veráge® Salubelle™ 
Sérum Hidratante


