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PRODUCT INFORMATIE PAGINA

PRODUCTBESCHRIJVING
dōTERRA Oogcrème tegen veroudering combineert
klinisch bewezen ingrediënten met CPTG™ essentiële
oliën uit frankincense, ylang ylang en blauw
boerenwormkruid om de tekenen van veroudering van de
gevoelige huid rond de ogen aan te pakken en daarmee
de verschijning van fijne lijntjes en rimpels die in de loop
der tijd ontstaan te verminderen. Deze innovatieve
formule hydrateert en verbetert de stevigheid en teint van
de huid. Het unieke, stalen balletje in de applicator
verkoelt en verzacht de huid onder de ogen en vermindert
wallen door de crème zachtjes aan te brengen op de
plekken die aandacht nodig hebben.

TOEPASSINGEN
• Neem voor een optimaal resultaat de Oogcrème tegen
veroudering op in je dagelijkse schoonheidsroutine
• Gebruiken de oogcrème om donkere kringen onder de
ogen, die in de loop van de tijd op natuurlijke wijze
ontstaan, te helpen voorkomen
Ingrediënten: Water (Aqua), Caprylic/Capric

Triglyceride, Limnanthes alba (Meadowfoam) Seed
Oil, Dimethicone, Cetyl Palmitate, Cetyl Alcohol,
Butyrospermum parkii (Shea) Butter, Behenyl
Alcohol, Polyglyceryl-6 Stearate, Pentylene Glycol,
Glyceryl Stearate, Glycerin, Aloe barbadensis (Aloe
Vera) Leaf Juice, Boswellia carterii (Frankincense)
Oil, Cananga odorata (Ylang Ylang) Flower Oil,
Tanacetum annuum (Blue Tansy) Flower Oil,
Porphyridium cruentum (Red Algae) Extract,
Bakuchiol, Cetearyl Alcohol, Dimethicone
Crosspolymer, Stearic Acid, Sodium Lauroyl
Glutamate, Polyglyceryl-6 Behenate, Carbomer,
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer,
Beeswax (Cera Alba), Trisodium Ethylenediamine
Disuccinate, Hydroxypropyl Methylcellulose,
Pullulan, Silica Silylate, Silica, Sodium Hydroxide,
Citric Acid, Hydroxyacetophenone.

• Gebruik eenvoudig de speciaal ontworpen rollerball
applicator voor een optimale ervaring van de Oogcrème
tegen veroudering.
• Combineer voor het beste resultaat met de Essential
Skin Care lijn om je ervaring met huidverzorgingsproducten
op basis van CPTG uit te breiden.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Druk op het rollerballetje totdat er een kleine hoeveelheid
uitkomt. Breng met zachte druk aan onder de ogen totdat
het geabsorbeerd is. Gebruik ‘s ochtends en ‘s avonds.

VOORZICHTIG
Alleen voor uitwendig gebruik. Vermijd direct contact met
de ogen. Staak het gebruik indien huidirritatie ontstaat.

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN EN VOORDELEN

• De hydraterdende eigenschappen van de
Weideschuim zaadolie zorgt voor een diepe
hydratatie van de huid.
• Bakuchiol zorgt voor verbetering van de teint en
versterking van de huid.
• De unieke stalen roller zorgt voor een optimaal
gebruik bij elke toepassing.
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