Yarrow|Pom

Ķermeņa Atjauninošais Serums

100 ml

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

PRODUKTA APRAKSTS
Yarrow|Pom ķermeņa atjauninošais serums ir grezns,
zīdains serums, kas satur spēcīgus, bioloģiski aktīvus
savienojumus un ādu aizsargājošas olbaltumvielas, sniedzot
vislabāko ādas un skaistumkopšanas risinājumu. Pelašķa
ēteriskā eļļa un auksti spiesta granātābolu sēklu eļļa
darbojas savstarpēji papildinoši, veicinot vizuāli jaunāku
ādas izskatu. CPTG™ kategorijas romiešu kumelītes, judzu
citrona, piparmētras un kanangas ēteriskās eļļas nomierina
ādu un veicina pozitīvu, relaksētu garastāvokli. Hohobas,
saulespuķu, vīnogu un argāna sēklu eļļas sniedz dziļu
mitrināšanu. Turklāt kafijas ekstrakts un granātābola esteri
var palīdzēt uzlabot ādas mirdzumu un ādas izskatu,
sniedzot ādai dzīvīgu mirdzumu no galvas līdz kājām.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Uzklājiet ķermenim divreiz dienā plānā kārtā. Viegli
iemasējiet, līdz uzsūcas. Pirms lietošanas viegli sakratiet.
Uzglabājiet istabas temperatūrā.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
GALVENĀS SASTĀVDAĻAS UN IEGUVUMI
• Pelašķa ēteriskā eļļa veicina ādas vizuāli jaunu un
veselīgu izskatu.
• Hohobas, saulespuķu, avokado, vīnogu kauliņu un
argana sēklu eļļas sekmē ādas mitrināšanu.
• Kafijas sēklu ekstrakta iedarbība ādai ir
kondicionējoša un palīdz nodrošināt gludu ādu.
• Yarrow|Pom ķermeņa atjauninošā seruma sastāvā
ir spēcīgi bioloģiski aktīvi savienojumi un ādu
aizsargājošas olbaltumvielas.

Yarrow|Pom
Ķermeņa Atjauninošais Serums

Tikai ārīgai lietošanai. Sargāt no bērniem. Nelietojiet uz
savainotas vai kairinātas ādas. Ja rodas kairinājums vai
apsārtums, pārtrauciet lietošanu. Var notraipīt virsmas un
drēbes.

SASTĀVDAĻAS
Simmondsia chinensis (hohobas) sēklu eļļa, punica granatum
(granātābola) sēklu eļļa, helianthus annuus (saulespuķes)
sēklu eļļa, persea gratissima (avokado) eļļa, vitis vinifera
(vīnogu) sēklu eļļa, kvarcs, punica granatum (granātābola)
sēklu eļļas hidroksifenetila esteri, argania spinosa (argāna)
sēklu eļļa, coffea arabica (kafijas) sēklu ekstrakts, citrus junos
(judzu citrona) mizas eļļa, Achillea millefolium (pelašķa) eļļa,
tokoferols, Anthemis nobilis (romiešu kumelītes) ziedu/lapu/
kāta eļļa, Mentha piperita (piparmētras) eļļa, Cananga odorata
(kanangas) zieda eļļa, Limonēns.

100 ml
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