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PRODUKTBESKRIVELSE 
Yarrow|Pom Serum til fornyelse af kroppen er et luksuriøst 
silkeagtigt serum, der indeholder kraftfulde bioaktive 
forbindelser og hudbeskyttende proteiner for at give dig det 
bedste inden for hudpleje og skønhed. Æterisk olie fra røllike 
og koldpresset granatæblefrøolie fungerer synergistisk for at 
fremme yngre hud. Andre CPTG™ æteriske olier fra romersk 
kamille, Yuzu, pebermynte og Cananga lindrer huden og 
fremmer en positiv, afslappet stemning. Olier af Jojoba, 
solsikke, drue og argankerne giver fantastisk fugtgivende 
fordele. Derudover kan kaffefrøekstrakt og granatæbleestere 
hjælpe med at forbedre hudens glans og forbedre hudens 
udseende for en pulserende hoved-til-tå glød.

BRUGSANVISNING
Påfør et tyndt lag på kroppen to gange om dagen. Massér 
let, indtil den er helt absorberet. Rystes let inden brug. 
Opbevares ved stuetemperatur.

ADVARSLER
Kun til udvortes brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Må 
ikke anvendes på sår eller irriteret hud. Stop brug, hvis der 
opstår irritation eller rødme. Kan medføre pletter på 
overflader og tøj.

INGREDIENSER 
Simmondsia chinensis (jojoba) kerneolie, Punica granatum 
(Granatæble) olie fra frøet, olie fra kerner af helianthus 
annuus (solsikke), Persea gratissima (Avocado) olie, Vitis 
vinifera (drue) olie fra frøet, silica, Punica granatu olie fra 
frøet, hydroxyphenethylestere, Argania spinosa (Argan) olie 
fra kernen, Coffea arabica (kaffe) ekstrakt fra frøet, Citrus 
junos (Yuzu) olie fra skallen, Achillea millefolium (røllike) 
olie, tocopherol, olie fra anthemis nobilis (romersk kamille)-
blomst/blad/stilk, mentha piperita-olie (pebermynte), 
Cananga odorata olie fra blomsten, Limonen

• Æterisk olie fra røllike fremmer udseendet af ung 
og sund hud

• Jojoba-, solsikke-, avokado-, druefrø- og Argan-
kerneolier øger hudens hydrering

• Kaffefrøekstrakt er et hudplejemiddel, der hjælper 
med at øge udseendet af ung og glat hud

• Yarrow|Pom Serum til fornyelse af kroppen 
indeholder mange kraftfulde bioaktive forbindelser 
og hudbeskyttende proteiner


