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Gel pentru îmbunătăţirea 
luminozităţii tenului

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Gelul dōTERRA pentru îmbunătățirea luminozității tenului 
conferă strălucire tenului și uniformizează tonul acestuia, 
combinând uleiurile esențiale CPTGTM de bergamotă, 
ienupăr și roiniță cu extracte naturale, vitamine și tehnologii 
moderne. Gelul pentru îmbunătățirea luminozității tenului 
reprezintă o modalitate delicată și eficientă prin care poți 
conferi luminozitate tenului, reducând apariția petelor 
întunecate și hiperpigmentării fără substanțele chimice 
agresive folosite în alte produse ce vizează luminozitatea 
tenului. Poate fi utilizat ca produs de aplicare pe toată 
suprafața tenului sau numai pe anumite zone vizate.

UTILIZĂRI
• Conferă luminozitate tenului prin beneficiile extractului 

de margaretă și ghimbir (rădăcină).

• Folosește gelul pentru a beneficia de un ton uniform al 
tenului și pentru a reduce apariția petelor închise la 
culoare care apar în mod natural în timp.

• Include Gelul pentru îmbunătățirea luminozității tenului în 
rutina ta de înfrumusețare din fiecare dimineață și seară 
pentru a obține rezultate optime.

• 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 în mod uniform pe față și pe gât sau în zonele 
specifice de interes. 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), pentilenglicol, extract de Bellis Perennis 
(margaretă) (floare), glicerină, gumă de scleroțiu, acetat 
butirat de celuloză, hidroxiacetofenonă, cetil-
hidroxietilceluloză, clorfenezină, tetraizopalmitat de 
ascorbil, ulei de Zingiber Officinale (ghimbir) (rădăcină), 
etilendiamină disuccinat de trisodiu, ulei de Citrus 
Aurantium Bergamia (bergamotă) (coajă), ulei de Juniperus 
Communis (fruct), pentaeritritil tetra-di-butil 
hidroxihidrocinamat, alcool, alcool de fenetil, gumă de 
biozaharidă-1, levulinat de sodiu, ulei de Melissa Officinalis 
(floare/frunză/tulpină), siliciu hidratat, caprilat de gliceril, 
fosfat de disodiu, extract de Melissa Officinalis (frunză), 
dimetilsililat de siliciu, fosfat de monosodiu, anisat de 
sodiu, acid citric, hidroxid de sodiu, clorură de sodiu, citral, 
limonen, linalool.

• Extractul de margaretă este un agent natural de 
îmbunătățire a luminozității tenului.

• Extractul din rădăcină de ghimbir asigură o culoare 
uniformă a tenului și o piele cu aspect radiant.


