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DESCRIEREA PRODUSULUI
Amestecul pentru ten cu probleme HD Clear este o parte 
importantă a sistemului HD Clear. Formulată cu ulei de 
chimion negru (sămânță) și uleiuri esențiale CPTG, această 
formulă poate fi aplicată în zone specifice ale tenului și 
corpului. Amestecul pentru ten cu probleme HD Clear te 
ajută să obții un ten curat și neted, indiferent de vârstă.

UTILIZĂRI
• Aplică-l pentru a netezi imperfecțiunile tenului și pe 

petele problematice.

• Aplică-l seara pentru a curăța și hidrata tenul, pentru ca 
dimineața să ai un aspect neted și curat al pielii.

• 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
După curățarea cu spuma pentru curățare HD Clear™, 
aplică cu măsură pe față și în alte zone cu probleme.

PRECAUŢII
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Dacă sunteți gravidă sau vă aflați sub observația 
unui medic, cereți sfatul medicului. Evitați contactul cu 
ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile.

BENEFICII PRIMARE

• Menține un ten curat, ajutând pielea să se simtă 
netedă și curată.

• Menține pielea curată, fără imperfecțiuni și 
hidratată, atunci când se utilizează în mod regulat.

• Aplică ușor pe zonele cu probleme cu flaconul 
practic cu bilă.

HD Clear™

Amestec pentru ten cu probleme  10 ml

Ingrediente: ulei de Nigella Sativa (sămânţă), ulei de 
Cinnamomum Camphora Linaloolifera (frunză), ulei 
de Melaleuca Alternifolia (arbore de ceai) (floare/
frunză/tulpină), ulei de Litsea Cubeba (fruct), ulei de 
Eucalyptus Globulus (frunză/ramură), ulei de 
Pelargonium Graveolens citronelol*, geraniol*, 
limonen*, linalool*

*Compuţi prezenţi în mod natural în uleiuri.
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