Loțiune pentru față
dōTERRA HD Clear™

PAGINA CU INFORMAŢII DESPRE
PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Loțiunea pentru față HD ClearTM este o cremă hidratantă ușoară,
neuleioasă ce se absoarbe rapid și care susține un ten lipsit de
pete întreaga zi. Preparată din extracte vegetale și uleiuri
esențiale CPTGTM Grad Testat Pur Certificat, această formulă
brevetată îmbunătățește textura pielii, oferă hidratare optimă și
te ajută să ai un ten curat. Loțiune pentru față HD Clear conține
uleiuri esențiale de tea tree (arbore de ceai), eucalipt, mușcată,
lemn de Ho și verbină exotică. De asemenea, conține ulei de
chimion negru (sămânță) și un amestec specializat din plante
care contribuie la reducerea apariției coșurilor. Aceasta are o
textură extrem de ușoară la aplicare, hidratează în profunzime,
hrănind și hidratând în mod optim tenul cu probleme. Această
formulă avansată abordează toți factorii care contribuie la tenul
cu probleme, menținând bariera de protecție a epidermei și
îmbunătățind textura pielii, pentru un ten curat și neted.

UTILIZĂRI
• Include Loțiunea pentru față HD Clear în rutina ta de
înfrumusețare din fiecare dimineață și seară pentru a obține
rezultate optime.
• Folosește loțiunea ca bază de hidratare înainte de aplicarea
machiajului pentru a o hidratare optimă și un ten cu un
aspect mai neted.
• Ai copii adolescenți? Utilizarea regulată a sistemului HD Clear
de produse de îngrijire facială te poate ajuta să ai un ten curat.
Ingrediente: Apă (Aqua), extract de Salix Alba

(salcie) (scoarță), izoamil laurat, niacinamidă,
glicerină, distearat de poligliceril-6, propanediol,
alcool cetearilic, alcool behenilic, inulină, celuloză
microcristalină, esteri de jojoba, alcool benzilic, ulei
de Taraktogenos Kurzii (sămânță), alfa-glucan
oligozaharide, extract de drojdie, ulei de Nigella
Sativa (sămânță), ceară de albine poligliceril-3,
alcool cetilic, glicirizinat de dipotasiu, stearoilglutamat de sodiu, gumă de celuloză, ulei de
Cinnamomum Camphora Linaloolifera (frunză),
gumă de Cyamopsis Tetragonoloba (guar), gumă de
xantan, ulei de Melaleuca Alternifolia (arbore de
ceai) (frunză), fitat de sodiu, ulei de Leptospermum
Scoparium (ramură/frunză), potasiu lauroil
aminoacizi din grâu, gliceride de palmier, capriloilglicină, extract de Avena Sativa (ovăz) (sâmbure),
extract de Citrus Reticulata (tangerină) (fruct),
extract de Citrus Aurantium Amara (portocală
amară) (fruct), extract de Citrus Sinensis
(portocală) (fruct), ulei de Litsea Cubeba (fruct), ulei
de Eucalyptus Globulus (frunză), ulei de
Pelargonium graveolens (floare), aminoacizi din
soia, extract de Magnolia Grandiflora (scoarță),
acid ascorbic, acid citric, acid lactic, tocoferol,
citronelol, geraniol, limonen, linalool

• Pentru rezultate optime, folosește-l împreună cu alte produse
din gama sistemului HD Clear de produse pentru îngrijire facială.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Aplică o cantitate mică pentru a curăța fața și gâtul cu mișcări
circulare ascendente, până când este absorbită. Utilizeaz-o
dimineața și seara. Pentru rezultate optime, folosește-l
împreună cu Spuma pentru curățare facială și Amestecul
pentru ten cu probleme din gama HD Clear.

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

BENEFICII PRIMARE
• Ulei de arbore de ceai (Melaleuca) contribuie la purificarea pielii.
• Vitamina B3 hrănește pielea și contribuie la crearea unei
bariere sănătoase de protecție a pielii.
• Aminoacizii derivați în mod natural contribuie la îmbunătățirea
texturii pielii.
• Un amestec fitolipidic specializat din chimion negru (sămânță),
chaulmoogra, magnolie și manuka ajută la reducerea
apariției coșurilor.
• Salcia albă (scoarță) ajută la obținerea unui ten curat și neted.
• Aroma revigorantă și revitalizantă se absoarbe rapid în piele.
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