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Yarrow|Pom
testmegújító szérum 100 ml

TERMÉKLEÍRÁS 
A Yarrow|Pom testmegújító szérum egy fenségesen 
selymes szérum, amely erőteljes bioaktív összetevőkben 
gazdag, a legjobbat nyújtva Önnek a bőr- és szépségápolás 
terén. A Yarrow, azaz cickafark esszenciális olaj és a hideg 
préselésű gránátalmamag-olaj egymás hatását erősítve 
segítenek hozzá az egészségesebb megjelenésű bőrhöz.  
A szérum további CPTG™-minőségű esszenciális olajai a 
római kamilla, a yuzu, a borsmenta és a kananga. A jojoba-, 
napraforgó- és szőlőmagból kivont olajok mélyen 
hidratálnak. A kávébabkivonat és a gránátalma észterei 
pedig segíthetnek élénkíteni a bőrt és javítani a 
megjelenését a tetőtől talpig tartó, élettel teli ragyogásért.

HASZNÁLATI MÓDOK
• Ha szeretné, hogy bőre élettelibb legyen, használja 

naponta a legjobb eredmény érdekében.

• Tartsa a fürdőszobában, hogy zuhanyozás vagy fürdés 
után kéznél legyen.

• A megújulást segítő esti szokásként éjszakára vékony 
rétegben vigye fel.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Naponta kétszer vigye fel vékony rétegben a bőrére. 
Finoman masszírozza be, amíg be nem szívódik. Használat 
előtt finoman felrázandó. Tárolja szobahőmérsékleten.

FIGYELMEZTETÉS 
Csak külső használatra. Gyermekektől elzárva tárolandó. 
Ne használja sérült vagy irritált bőrfelületen. Ne használja 
tovább, ha irritáció vagy pirosodás lép fel. Foltot hagyhat a 
felületeken és ruhákon.

ÖSSZETEVŐK 
Simmondsia chinensis (jojoba) magjából kivont olaj, Punica 
granatum (gránátalma) magjából kivont olaj, Helianthus 
annuus (napraforgó) magjából kivont olaj, Persea 
gratissima (avokádó) olaj, Vitis vinifera (szőlő) magjából 
kivont olaj, szilikát, Punica granatum (gránátalma) 
magjából kivont olaj hidroxi-fenetil észterei, Argania 
spinosa (argán) magjából kivont olaj, Coffea arabica (kávé) 
magjából kivont olaj, Citrus junos (yuzu) héjából kivont olaj, 
Achillea millefolium (cickafark) olaja, tokoferol, Anthemis 
nobilis (római kamilla) virágából/leveléből/szárából kivont 
olaj, Mentha piperita (borsmenta) olaj, Cananga odorata 
virágából kivont olaj, limonén.

• A jojoba-, napraforgó-, avokádó- és szőlőmagolajok 
fokozzák a bőr hidratáltságát.

• A kávébabkivonat egy olyan bőrkondicionáló 
összetevő, amely segít simább textúrát adni  
a bőrnek.

• A Yarrow|Pom testmegújító szérum erőteljes 
bioaktív összetevőkben gazdag.

• A Yarrow, azaz cickafark esszenciális olaj segít, 
hogy bőre egészséges küllemű legyen.
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