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DESCRIÇÃO DE PRODUTO
A Mistura Tópica HD Clear é uma parte importante do 
sistema HD Clear. Formulada com Óleo de Semente de 
Cominho Preto e óleos essenciais CPTG, esta fórmula pode 
ser aplicada em áreas específicas do rosto e do corpo. A 
Mistura Tópica HD Clear promove uma compleição definida 
e suave em peles de todas as idades.

UTILIZAÇÕES
• Aplique para suavizar as imperfeições da pele e tratar 

das imperfeições.

• Aplique à noite para limpar e hidratar a pele e ter uma 
pele mais suave e definida de manhã.

• Tem um adolescente em casa? A utilização regular do 
Sistema Facial HD Clear pode promover uma compleição 
mais definida.

• Para obter os melhores resultados, utilize em conjunto 
com os outros produtos do Sistema Facial HD Clear.

INDICAÇÕES DE USO
Após a limpeza com a Espuma de Lavar a Cara HD Clear™,
aplicar com moderação no rosto e áreas problemáticas.

PRECAUÇÕES
Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do alcance 
das crianças. Se estiver grávida ou sob os cuidados de um 
médico, consulte o seu médico. Evite o contacto com os 
olhos, os ouvidos internos e as áreas sensíveis.PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Promove uma compleição definida e contribui para 
uma pela macia e limpa.

• Contribui para manter a pele limpa, definida e 
hidratada, quando utilizada regularmente.

• Aplique facilmente nas áreas pretendidas com o 
prático aplicador roll-on.

HD Clear™

Mistura tópica  10 ml

Ingredientes: Óleo de Semente de Cominho Preto 
(Nigella sativa), Óleo de folha de Cinnamomum 
Camphora Linaloolifera, Óleo de caule/folha/flor de 
Árvore do Chá (Melaleuca alternifolia), Óleo de Fruta 
de Litsea Cubeba, Óleo de Folha/ramo de Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), Óleo de Gerânio (Pelargonium 
graveolens), Citronelol*, Geraniol*, Limoneno*, 
Linalol*

*Compostos de óleo naturais.
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