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PRODUKTO APRAŠYMAS
Yarrow|Pom kūną atnaujinantis serumas yra prabangus 
šilkinės tekstūros serumas, kurio sudėtyje gausu biologiškai 
aktyvių medžiagų ir odą saugančių baltymų, suteikiančių 
jūsų odai rūpestingiausią priežiūrą ir užtikrinancių jos grožį. 
Paprastųjų kraujažolių eterinis aliejus ir šaltai spaustas 
granatų sėklų aliejus pasižymi sinerginiu poveikiu ir padeda 
odai atrodyti jaunai. Kiti CPTG™ romaniškų ramunėlių, 
kvapiųjų mandarinų, pipirmėčių ir kvapiųjų kanangų eteriniai 
aliejai ramina odą ir suteikia pozityvią ir atpalaiduojančią 
nuotaiką. Jojobos, saulėgrąžų, vynuogių ir argano kauliukų 
aliejai giliai maitina odą. Kavos pupelių ekstraktas ir granatų 
esteriai gali suteikti odai švytėjimo ir pagerinti jos išvaizdą, 
kad ryškiai spindėtumėte nuo galvos iki pirštų galiukų.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Plonu sluoksniu tepkite kūną du kartus per dieną. Švelniai 
masažuokite, kol susigers. Prieš naudojimą švelniai 
sukratykite. Laikyti kambario temperatūroje.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
Tik išoriniam naudojimui. Laikyti vaikams nepasiekiamoje 
vietoje. Nenaudokite ant pažeistos ar sudirgintos odos. 
Nustokite naudoti, jei atsiranda sudirginimas ar 
paraudimas. Gali dažyti paviršius ir drabužius.

SUDĖTIS
Simmondsia chinensis (jojobos) sėklų aliejus, Punica 
granatum (granatų) sėklų aliejus, Helianthus annuus 
(saulėgrąžų) sėklų aliejus, Persea gratissima (avokadų) 
aliejus, Vitis vinifera (vynuogių) kauliukų aliejus. silicio 
oksidas, Punica granatu sėklų aliejaus hidroksifenetilo 
esteriai, Argania spinosa (argano) kauliukų aliejus, Coffea 
arabica (kavos) pupelių ekstraktas, Citrus junos (kvapiųjų 
mandarinų) žievelių aliejus, Achillea millefolium (kraujažolių) 
aliejus, tokoferolis, Anthemis nobilis (romaniškų ramunėlių) 
žiedų, lapų ir stiebų aliejus, Mentha piperita (pipiermėčių) 
aliejus, Cananga odorata žiedų aliejus, Limonenas.

• Kraujažolių eterinis aliejus suteikia odai sveiką ir 
jaunatvišką išvaizdą.

• Jojobos, saulėgrąžų, avokadų, vynuogių kauliukų ir 
argano kauliukų aliejai drėkina odą.

• Kavos pupelių ekstraktas maitina odą ir suteikia jai 
lygumo.

• Yarrow|Pom kūną atnaujinančio serumo sudėtyje 
gausu stiprių biologiškai aktyvių medžiagų ir odą 
saugančių baltymų.


