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Cremă hidratantă anti-aging

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Este important să îți îngrijești pielea indiferent de vârstă,  
iar Cremă hidratantă anti-aging dōTERRA te poate ajuta în 
acest sens. Această cremă hidratantă combină ingrediente 
de ultimă generație cu uleiuri esențiale CPTG Grad Testat 
Pur Certificat de levănțică, iasomie, mușcată și tămâie. 
Împreună, aceste ingrediente pot favoriza senzația de piele 
moale și sănătoasă.

UTILIZĂRI
• Include Crema hidratantă anti-îmbătrânire în rutina ta  

de înfrumusețare din fiecare dimineață și seară pentru  
a obține rezultate optime.

• O poți lua ușor cu tine atunci când te afli în deplasare, 
deoarece are un recipient compact și practic.

• Folosește Crema hidratantă anti-aging împreună cu 
crema dōTERRA anti-aging pentru ochi.

• Folosește-o 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
Aplică delicat pe față și pe gât. Utilizează dimineața și 
seara. A se evita contactul cu ochii.

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

COMPOZIŢIE 
Apă (Aqua), alcool cetearilic, glicerină, stearat de gliceril, 
trigliceride caprilice/caprice, Fructe nesaponificabile de 
Olea Europaea (măsline), betaină, dioxid de siliciu, caprilat 
de gliceril, stearoil-lactilat de sodiu, alcool de fenetil, 
carbomer, ulei de Lavandula Angustifolia (levănțică), fitat de 
sodiu, clorfenezină, gumă de xantan, dimeticon, ulei de Vitis 
Vinifera (strugure) (sămânță), acid caprilhidroxamic, ulei de 
Pelargonium graveolens, ulei de Boswellia carterii, 
tocopheryl acetate, extract de Jasminum grandiflorum, 
palmitoil tripeptidă-5, extract de Leucojum Aestivum (bulb), 
tocoferol, extract de Yucca Schidigera (rădăcină), hidroxid 
de sodiu, acetil tetrapeptidă-2, caprilil glicol, benzoat de 
benzil, citronelol, geraniol, limonen, linalool.

• Glicerina, betaina și extractul de măslină (fruct) pot 
îmbunătăți senzația de hidratare a pielii.

• Conține uleiuri esențiale CPTG Grad Testat Pur 
Certificat de levănțică, iasomie, mușcată și tămâie, 
pentru o aromă plăcută.


