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PRINCIPALELE INGREDIENTE ȘI BENEFICII

PAGINA CU INFORMAŢII DESPRE 
PRODUS

Correct-X™

Unguent cu uleiuri esențiale

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Correct-XTM este un unguent cu utilizări multiple, care 
contribuie la calmarea și menținerea curată a pielii în 
timpul procesului de regenerare după expunerea la agenți 
nocivi. Correct-X creează o barieră de hidratare pentru a 
contribui la protejarea pielii, în vreme ce amestecul de 
uleiuri esențiale conținând tămâie, helichrysum, arbore de 
ceai, cedru și levănțică contribuie la calmare și purificare. 
Acest unguent fără petrolați și fără conservanți este delicat 
și neiritant, ceea ce îl face ideal pentru pielea sensibilă.

UTILIZĂRI 
• Încorporează Unguentul cu uleiuri esențiale Correct-X în 

rutina ta de înfrumusețare de dimineață și de seară.

• Aplică-l pe pielea uscată pentru a o curăța, purifica și 
hidrata, datorită proprietăților sale calmante.

• Folosește formula Correct-X în zonele cu probleme, pentru 
a calma pielea în caz de iritații.

• Păstrează o sticluță de unguent la îndemână în geanta de 
voiaj, pentru o utilizare simplă și practică.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Aplică o cantitate mică pe zonele afectate, la nevoie.

PRECAUŢII 
Doar pentru uz extern. Evită contactul direct cu ochii.

• Amestecul de cedru, levănțică, arbore de ceai, helichrysum 
și tămâie poate contribui la calmarea și purificarea pielii.

• Bisabololul este cunoscut pentru proprietățile sale calmante 
și este utilizat frecvent la produsele pentru îngrijire 
personală.

• Fiind similar cu uleiurile naturale ale pielii, uleiul de jojoba 
poate contribui la îmbunătățirea aspectului pielii.

• Extractul de Phellodendron Amurense (scoarță) este utilizat 
pentru protejarea pielii.

Ingrediente: Extract de Hordeum distichon (orz), 
extract de Santalum Album (santal), extract de 
Phellodendron Amurense (scoarță), stearat de 
gliceril, trigliceride caprilice/caprice, esteri de 
jojoba, miristat de gliceril, palmitat de gliceril, ulei 
de Helianthus Annuus (floarea-soarelui) (sămânță), 
ricinoleat de gliceril, ulei de Juniperus virginiana, 
ulei de Lavandula Angustifolia (levănțică), ulei de 
Melaleuca alternifolia (arbore de ceai) (frunză), 
extract de Physalis Angulata, ulei de Plukenetia 
Volubilis (sămânță), eicosanedioat de gliceril, ulei 
de Elaeis Guineensis (palmier), ulei de Gossypium 
Herbaceum (bumbac) (sămânță), ulei de Rosa 
Canina (fruct), extract de Bidens Pilosa, ulei de 
Boswellia carterii, ulei de Linum Usitatissimum (in) 
(sămânță), bisabolol, acid linoleic, steroli de Glycine 
soja (soia), fosfolipide, extract de Zingiber officinale 
(ghimbir) (rădăcină), ulei de Helichrysum italicum 
(helichrysum) (floare), ceară de Acacia Decurrens 
(floare), poliglicerină-3, palmitat de dextrină, 
gliciretinat stearilic, tocoferol, limonen, linalool.


