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PRINCIPALELE INGREDIENTE ȘI BENEFICII

PAGINA CU INFORMAŢII DESPRE 
PRODUS

Toate cuvintele care conțin simbolul de marcă în curs de înregistrare sau marcă înregistrată sunt mărci în curs de înregistrare sau mărci înregistrate ale companiei dōTERRA Holdings, LLC.

Cremă anti-aging pentru ochi

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Crema anti-aging pentru ochi dōTERRA combină ingrediente 
cu eficacitate dovedită clinic cu uleiuri esențiale CPTG™ de 
tămâie, ylang ylang și mușețel albastru marocan, pentru a 
acționa asupra semnelor de îmbătrânire din zona delicată 
din jurul ochilor, contribuind în timp la reducerea apariției 
liniilor fine și ridurilor. Această formulă inovatoare 
hidratează și ameliorează fermitatea și tonicitatea tenului. 
Aplicatorul unic cu sferă de oțel răcorește și calmează zona 
de sub ochi, contribuind la reducerea pungilor, în timp ce 
aplică delicat crema în zonele vizate.

UTILIZĂRI
• Include Crema anti-aging pentru ochi în rutina ta zilnică 

de înfrumusețare pentru rezultate optime.

• Folosește-o pentru a preveni semnele cearcănelor care 
apar în mod natural în timp.

• Folosește aplicatorul cu bilă special conceput pentru  
a îmbunătăți experiența utilizării Cremei anti-aging  
pentru ochi.

• Pentru rezultate optime, folosește-l împreună cu linia  
de produse de îngrijire esențială a pielii pentru a-ți 
îmbunătăți experiența de utilizare a produselor de 
îngrijire a pielii pe bază de uleiuri CPTG.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Apasă pe pompă până când în jurul bilei aplicatorului apare 
o cantitate mică de produs. Folosind o presiune foarte 
ușoară, aplică produsului pe zona din jurul ochilor până 
când este absorbit în piele. Utilizează dimineața și seara.

PRECAUŢII 
Doar pentru uz extern. Evită contactul direct cu ochii.  
Dacă apare o iritație a pielii, întrerupe utilizarea.

COMPOZIŢIE 
Apă (Aqua), trigliceride caprilice/caprice, ulei din semințe 
de Limnanthes alba (meadowfoam), dimeticonă, palmitat 
cetilic, alcool cetilic, unt de Butyrospermum parkii (shea), 
alcool behenilic, poligliceril-6 stearat, pentilen glicol, gliceril 
stearat, glicerină, suc din frunze de Aloe barbadensis (aloe 
vera), ulei de Boswellia carterii (tămâie), ulei din flori de 
Cananga odorata (ylang ylang), ulei din flori de Tanacetum 
annuum (mușețel albastru marocan), extract de 
Porphyridium cruentum (alge roșii), bakuchiol, alcool 
cetearilic, crospolimer de dimeticonă, acid stearic, sodiu 
lauroil glutamat, poligliceril-6 behenat, carbomer, 
crospolimer de dimeticonă/vinil dimeticonă, ceară de albine 
(Cera Alba), trisodiu etilendiamin disuccinat, hidroxipropil 
metilceluloză, pullulan, sililat de siliciu, dioxid de siliciu, 
hidroxid de sodiu, acid citric, hidroxiacetofenonă.

• Uleiul din semințe de meadowfoam conferă tenului 
hidratare în profunzime datorită proprietăților sale 
hidratante.

• Bakuchiol contribuie la tonifierea și netezirea tenului.

• Funcția unică a aplicatorului cu bilă din oțel oferă o 
utilizare optimă la fiecare aplicare.


