Yarrow|Pom

Sérum Renovador para o Corpo 100 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
O Sérum Renovador para o Corpo Yarrow|Pom é um sérum
luxuosamente sedoso, repleto de compostos potentes
biologicamente ativos e de proteínas protetoras da pele para
lhe proporcionar o melhor em cuidados da pele e beleza. O óleo
essencial de Milefólio e o Óleo de Sementes de Romã extraído
a frio atuam de forma sinergética para promover uma pele com
aspeto saudável. Os outros óleos essenciais CPTG™ de
Camomila Romana, Yuzu, Hortelã-Pimenta e Cananga suavizam
a pele e promovem um estado de espírito positivo e relaxado.
Os óleos de Jojoba, Girassol, Uva e Caroço de Argão
proporcionam benefícios de hidratação profunda. Além disso, o
Extrato de Sementes de Café e os ésteres de Romã podem
ajudar a aumentar a luminosidade da pele e melhorar o aspeto
da pele para proporcionar um brilho da cabeça aos pés.

INDICAÇÕES DE USO
Aplique uma camada fina no corpo duas vezes por dia. Massaje
levemente até que seja absorvido. Agitar cuidadosamente
antes de utilizar. Guardar à temperatura ambiente.

PRECAUÇÕES
PRINCIPAIS INGREDIENTES E BENEFÍCIOS
• O óleo essencial de Milefólio promove uma pele
com aspeto jovem e saudável.
• Os óleos de Jojoba, Girassol, Abacate, Semente de
Uva e Caroço de Argão aumentam a hidratação da
pele.
• O Extrato de Sementes de Café é um agente
condicionador da pele e ajuda a melhorar o aspeto
de uma pele suave.
• O Sérum Renovador para o Corpo Yarrow|Pom
está repleto de compostos biologicamente ativos
e proteínas protetoras da pele.

Yarrow|Pom
Sérum Renovador para o Corpo

Apenas para utilização externa. Mantenha fora do alcance
das crianças. Não aplique sobre a pele gretada ou irritada.
Interrompa a utilização em caso de irritação ou
vermelhidão. Pode manchar superfícies e vestuário.

INGREDIENTES
Óleo de sementes de Simmondsia chinensis (jojoba), óleo
de sementes de Punica granatum (romã), óleo de Semente
de Helianthus annuus (Girassol), Óleo de Persea gratissima
(Abacate), óleo de sementes de Vitis vinifera (uva), sílica,
ésteres hidroxifenetílicos de óleo de sementes de Punica
granatu, óleo de caroço de Argania spinosa (argão), extrato
de sementes de Coffea arabica (café), óleo de casca de
Citrus junos (yuru), óleo de Achillea millefolium (milefólio),
tocoferol, Óleo de Flor/Folha/Caule de Anthemis nobilis
(Camomila Romana), Óleo de Mentha piperita (HortelãPimenta), óleo de flor de Cananga odorata, limoneno.

100 ml
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