HD Clear™

Topical Blend 10 ml
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PRODUCTBESCHRIJVING
HD Clear Blend voor op de huid is een belangrijk onderdeel
van het systeem van HD Clear. Het bevat essentiële oliën van
Zwarte Komijnzaadolie en CPTG en kan op specifieke
plekken van het gezicht en het lichaam aangebracht worden.
HD Clear Blend voor op de huid bevordert een gave, gladde
huid van alle leeftijden.

TOEPASSINGEN
• Om onvolkomenheden op je huid te egaliseren en
onzuiverheden tegen te gaan.
• Breng het elke avond aan om je huid te reinigen en
hydrateren zodat deze er ‘s ochtends gladder en frisser
uitziet.
• Heb je een tiener? Regelmatig gebruik van het HD Clear
Facial System kan een frisse teint bevorderen
• Combineer voor de beste resultaten met de andere
producten van het HD Clear Facial System
Ingrediënten: Nigella Sativa Zaadolie, Olie uit de
blaadjes vanCinnamomum Camphora Linaloolifera,
Olie uit de bloemen, blaadjes, stam van Melaleuca
Alternifolia (theeboom), Olie uit de vruchten van
Litsea Cubeba, Olie uit de blaadjes, twijgjes van
Eucalyptus Globulus,Pelargonium Graveolens Olie,
Citronellol*, Geraniol*, Limonene*, Linalool*

VOORNAAMSTE VOORDELEN
• Bevordert een frisse teint, waardoor de huid glad
en schoon aanvoelt.
• Helpt bij regelmatig gebruik de huid schoon, fris en
gehydrateerd te houden.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Op de huid: Was je gezicht en andere gevoelige plekken
eerst met HD Clear™ Schuimende Gezichtszeep en breng
daarna met mate aan op het gezicht en andere onzuivere
plekken.

VOORZICHTIG
Mogelijke gevoelige reactie van de huid. Buiten bereik
van kinderen bewaren.Raadpleeg een arts als je zwanger
bent of onder medische behandeling staat. Vermijd
contact met de ogen, binnenkant van de oren en
gevoelige gebieden.

• Eenvoudig aan te brengen op de doelgebieden met
de handige roller.

* Natuurlijke oliebestanddelen
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