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INGREDIENTES PRINCIPAIS E BENEFÍCIOS

• O Ylang Ylang conforta a pele.

• A Semente de Coentro e o Cipreste são conhecidos 
por seus benefícios tonificantes, confortantes e 
revigorantes para a pele.

• A Palmarosa é perfeita como tônico de uso diário, 
pois ajuda a avivar e equilibrar a pele.

• A Hamamélis promove muitos benefícios para a 
pele, além de ser especialmente calmante.

• A Aloe tem sido usada por séculos para acalmar e 
hidratar a pele.

Veráge® Tônico
50 mL

COD. 60203472

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Tônico Veráge combina óleos essenciais CPTG® com 
extratos botânicos nutritivos para firmar, tonificar e suavizar 
a pele a qualquer hora, em qualquer lugar. Este tônico 
hidratante fortifica e refresca a pele, enquanto revigora os 
sentidos com uma dose extra de energia. O Tônico Veráge 
é o segundo passo na Coleção de Cuidados para a Pele 
Veráge, pois prepara a pele para receber os ricos 
emolientes e nutrientes encontrados no Sérum Hidratante 
Veráge® Salubelle™ e no Hidratante Veráge®. Incorporando 
Hamamélis, Aloe e outros benéficos ingredientes, o Tônico 
Veráge, quando utilizado diariamente, refina e firma os 
poros, além de melhorar a textura e clareza da pele. Esta 
fórmula revigorante pode ser usada como uma bruma 
refrescante durante o dia para uma pele radiante.

MODO DE USAR 
Aplicar pela manhã e à noite ou durante o dia conforme 
desejado. Para melhores resultados, aplique em seguida o 
Sérum Hidratante Anti-Idade Veráge Salubelle®.

PRECAUÇÕES 
Apenas para uso externo. Evitar 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. Mantenha o produto ao abrigo 
da luz e do calor.

INGREDIENTES: 
Aqua (Water), Aloe barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice, 
Hamamelis virginiana (Witch Hazel) Water, Propanediol, 
Heptyl Glucoside, Cananga odorata (Ylang Ylang) Flower 
Oil, Cymbopogon martini (Palmarosa) Oil, Cupressus 
sempervirens (Cypress) Oil, Coriandrum sativum 
(Coriander) Seed Oil, Copper PCA, Gluconic Acid, Sodium 
Benzoate, Malachite  

Veráge® Tônico


