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OPIS PRODUKTU
Serum regenerujące do ciała Yarrow|Pom to luksusowe, 
jedwabiste serum wypełnione silnymi bioaktywnymi związkami 
i proteinami chroniącymi skórę, które zapewniają jej najlepszą 
pielęgnację i wygląd. Olejek eteryczny z krwawnika i tłoczony 
na zimno olejek z nasion granatu działają razem dla uzyskania 
młodszego wyglądu skóry. Pozostałe olejki eteryczne CPTG™ 

z rumianku rzymskiego, yuzu, mięty pieprzowej i jagodlinu 
łagodzą skórę i wprawiają w pozytywny, odprężony nastrój. 
Oleje z jojoby, słonecznika, winogron i arganowy zapewniają 
głębokie nawilżenie. Wyciąg z ziaren kawy i estry granatów 
przyczyniają się do rozświetlenia skóry i poprawy jej wyglądu, 
zapewniając intensywny blask od stóp do głów.

SPOSÓB UŻYCIA
Nakładaj cienką warstwę na ciało dwa razy dziennie. 
Wmasuj delikatnie do wchłonięcia. Przed użyciem 
wstrząsnąć. Przechowuj w temperaturze pokojowej.

UWAGI
Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. Nie stosować na uszkodzoną lub 
podrażnioną skórę. W przypadku wystąpienia podrażnienia 
lub zaczerwienienia należy przerwać stosowanie. Może 
plamić powierzchnie i ubrania.

SKŁADNIKI 
olejek z nasion Simmondsia chinensis (jojoba), olej z 
pestek Punica granatum (granat), olejek z nasion 
Helianthus annuus (słonecznika), olejek z Persea 
gratissima (awokado), olej z pestek Vitis vinifera 
(winogrono), krzemionka, estry hydroksyfenyloetylowe, olej 
z nasion Punica granatu, olej z nasion Argania spinosa 
(argania), wyciąg z ziaren Coffea arabica (kawa), olej ze 
skórki owoców Citrus junos (yuzu), olejek z Achillea 
millefolium (krwawnik), tokoferol olejek z kwiatów/ liści/
łodygi Anthemis nobilis (rumianek rzymski), olejek z Mentha 
piperita (mięta pieprzowa), olejek z kwiatów Cananga 
odorata, limonen.

• Olejek eteryczny z krwawnika sprzyja zachowaniu 
młodego i zdrowego wyglądu skóry.

• Oleje z jojoby, słonecznika, awokado, pestek 
winogron i arganowy poprawiają nawilżenie skóry.

• Wyciąg z ziaren kawy jest środkiem pielęgnującym 
skórę i pomaga zwiększyć jej gładkość.

• Serum regenerujące do ciała Yarrow|Pom jest 
wypełnione silnymi bioaktywnymi składnikami i 
proteinami chroniącymi skórę.


