
Ingrediente: Apă (Aqua), cocoil-glutamat de disodiu, 
glicerină, coco-glucozidă, decil-glucozidă, glucoză, 
cocoil-treoninat de sodiu, cocoil-glutamat de sodiu, 
extract de Salix Alba (salcie) (scoarță), oleat de gliceril, 
aminoacizi din cocoil de sodiu, potasiu olivoil/lauroil 
aminoacizi din grâu, acid de rapiță (sămânță), alcool 
benzilic, levulinat de sodiu, caprat de poligliceril-4, 
fructoză, ulei de Nigella Sativa (sămânță), candida 
Bombicola/Glucoză/Metil ferment din rapiță (sămânță), 
ulei de Cinnamomum Camphora Linaloolifera (frunză), 
anisat de sodiu, ulei de Melaleuca Alternifolia (arbore de 
ceai) (frunză), � tat de sodiu, ulei de Litsea Cubeba 
(fruct), ulei de Eucalyptus Globulus (frunză), ulei de 
Pelargonium graveolens (� oare), extract de Citrus 
Reticulata (tangerină) (fruct), extract de Citrus Aurantium 
Amara (portocală amară) (fruct), extract de Citrus 
sinensis (portocală) (coajă), propanediol, acid ascorbic, 
acid citric, acid lactic, sodiu PCA, extract de Glycyrrhiza 
Inata (rădăcină), tocoferol, extract de Laminaria Digitata, 
extract de Artemisia Vulgaris, zinc PCA, glicirizinat de 
dipotasiu, ulei de Taraktogenos Kurzii (sămânță), ulei de 
Leptospermum Scoparium (ramură/frunză), potasiu 
lauroil aminoacizi din grâu, gliceride de palmier, capriloil-
glicină, extract de Magnolia Grandi� ora (scoarță), 
citronelol, geraniol, limonen, linalool 
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DESCRIEREA PRODUSULUI 
Spuma pentru curățare facială HD Clear este o formulă 
exclusivă ce conține numeroase extracte din plante 
cunoscute pentru acțiunea lor de a îmbunătăți aspectul și 
textura tenului. Realizată cu uleiuri esențiale CPTG Grad 
Testat Pur Certi� cat ca tea tree (arbore de ceai) – cunoscut 
pentru proprietățile sale de puri� care. Această formulă 
avansată mai conține și extract activ de lemn dulce 
(rădăcină) și salcie albă (scoarță), care te vor ajuta să ai un 
ten neted. În plus, spuma pentru curățare facială HD Clear 
hrănește tenul cu aminoacizi și lasă o senzație de 
prospețime pe piele. Spuma pentru curățare facială HD 
Clear este un produs de curățare e� cient pentru problemele 
tenului de toate vârstele.

UTILIZĂRI
• Include spuma pentru curățare facială HD Clear în rutina 

ta de înfrumusețare din � ecare dimineață și seară pentru 
a obține rezultate optime.

• Folosește spuma de curățare facială înainte de a aplica 
loțiunea pentru a elimina toate impuritățile tenului.

• Ai copii adolescenți? Utilizarea regulată a sistemului HD 
Clear de produse de îngrijire facială te poate ajuta să ai 
un ten curat.

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

INDICAŢII DE UTILIZARE
Aplică de două ori spumă în palmă. Aplică spuma pe fața și 
gâtul umede și masează cu mișcări circulare ascendente. 
Clătește cu multă apă și șterge cu prosopul. Folosește-o 
dimineața și seara, utilizând apoi Amestecul pentru ten cu 
probleme și Loțiunea pentru față din gama HD Clear. Evită 
contactul direct cu ochii.

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

citronelol, geraniol, limonen, linalool 

Spumă pentru
curăţare HD Clear™

BENEFICII PRIMARE

• Tea Tree (Arbore de ceai) este cunoscut pentru capacitatea 
sa de puri� care a pielii.

• Extractul activ de lemn dulce (rădăcină) contribuie la 
menținerea unui aspect curat al tenului cu � ecare spălare.

• Extractul de salcie albă (scoarță) menține un aspect 
întinerit al tenului.

• Un extract specializat din alge contribuie la hidratarea tenului.


