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Loţiune pentru curăţarea feţei

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Loțiunea pentru curățarea feței dōTERRA Essential Skin 
Care este concepută pentru a �  utilizată zilnic, dimineața 
și seara, pentru a contribui la menținerea pielii curate și 
puri� cate. Substanțele de curățare naturale din cocoil-
izetionat de sodiu și acid stearic spală cu delicatețe toate 
impuritățile, lăsând tenul curat, proaspăt și catifelat. 
Această loțiune de curățare conține, de asemenea, uleiuri 
esențiale CPTGTM de tea tree (arbore de ceai) și mentă, 
cunoscute pentru aromele lor răcoritoare, pentru ca 
îngrijirea tenului să devină și mai plăcută.

UTILIZĂRI
• Folosește-o seara pentru a te demachia și a curăța tenul 

de excesul de sebum depus.

• Folosește Loțiunea pentru curățarea feței pentru a 
îndepărta toate impuritățile de pe ten prin aplicarea sa 
delicată și totuși profundă.

• Include Loțiunea pentru curățarea feței în rutina ta zilnică 
de înfrumusețare 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 pe pielea uscată și clătește cu apă caldă. Evită 
contactul direct cu ochii.

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

COMPOZIŢIE 
apă (Aqua), cocoil-izetionat de sodiu, acid stearic, glicerină, 
stearat de gliceril SE, alcool cetearilic, alcool benzilic, gumă 
de xantan, ulei de Macadamia Ternifolia (sămânță), ulei de 
Melaleuca alternifolia (arbore de ceai) (frunză), ulei de 
Mentha Piperita (mentă), acrilați/polimer încrucișat C10-30 
alchil acrilat, clorfenezină, benzoat de sodiu, � tat de sodiu, 
acid dehidroacetic, sodiu PCA, tocoferol, acid citric, hidroxid 
de potasiu, extract de Quillaja Saponaria (scoarță), extract 
de Yucca Filamentosa (rădăcină), limonen.

• Cocoil-izetionatul de sodiu și acidul stearic sunt 
substanțele de curățare naturale care puri� că și 
calmează pielea.

• Uleiul din semințe de macadamia este cunoscut 
pentru proprietățile sale hidratante excepționale și 
pentru capacitatea sa de reparare a pielii.

• Utilizarea regulată ajută la reținerea hidratării 
naturale a pielii.


