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Cremă hidratantă

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Hidratarea intensivă mult-așteptată de tenul tău: crema 
hidratantă dōTERRA conține ingrediente bogate în 
substanțe emoliente, pentru a oferi hidratare intensă și a 
hrăni tenul. Crema hidratantă contribuie la reducerea 
imperfecțiunilor tenului și la reînnoirea barierei de hidratare 
a pielii pentru un ten cu aspect întinerit, iar formula sa 
bogată oferă un plus de hidratare activă fără a lăsa 
reziduuri uleioase. Ingredientele sunt atent selecționate 
pentru a conferi un aspect întinerit tenului, precum și 
pentru a reduce semnele vizibile de îmbătrânire. Utilizează 
în timpul zilei și seara.

UTILIZĂRI

• Adaugă crema hidratantă în rutina ta obișnuită pentru a-i 
conferi pielii un plus de hidratare activă și a îmbunătăți 
aspectul general al tenului.

• Aplică crema hidratantă pe față și pe gât în � ecare 
dimineață după ce faci duș sau după ce te speli pe față.

• Aplic-o înainte de culcare pe fața curată, permițându-i 
produsului să îți reîntinerească și hidrateze tenul în 
timpul somnului.

• Pentru rezultate optime, folosește-o împreună cu alte 
produse dōTERRA pentru îngrijirea esențială a tenului.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Aplică pe fața și gâtul curățate. Utilizează dimineața și 
seara. Evită contactul direct cu ochii.

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

• Untul din semințe de cacao este o substanță 
emolientă bogată în nutrienți care contribuie la 
menținerea hidratării tenului.

• Extractul de Laminaria digitata (algă oarweed) are 
drept sursă o algă bogată în aminoacizi și 
polipeptide și este combinat cu extractul de pelin 
negru pentru a calma tenul.

• Uleiurile esențiale de levănțică, tămâie, iasomie și 
mușcată și alte ingrediente naturale contribuie la 
repararea și hidratarea pielii.

Ingrediente: Apă (Aqua), butilen glicol, glicerină, 
gliceril stearat, alcool cetearilic, trigliceride 
caprilice/caprice, lizat din ferment de lactococcus, 
betaină, alcool behenilic, izododecan, stearoil 
lactilat de sodiu, unt din semințe de Theobroma 
cacao (cacao), � tosteril izostearat, dimeticonă, 
nylon-12, ulei de Lavandula angustifolia (levănțică), 
ulei de Pelargonium graveolens (mușcată), ulei de 
Boswellia carterii (tămâie), extract din � ori de 
Jasminum grandi� orum (iasomie), extract de 
Laminaria digitata (algă oarweed), extract de 
Artemisia vulgaris (pelin negru), extract de 
Ascophyllum nodosum (algă brună), gumă-1 din 
biozaharide, HCl Homarine, ertritol, crospolimer de 
dimeticonă, cetearil meticonă, acriloildimetiltaurat 
de amoniu/copolimer VP, carbomer, gumă de 
xantan, � tat de sodiu, etilhexilglicerină, sorbitan 
laurat, acid dehidroacetic, hidroxietilceluloză, acetil 
dipeptidă-1 cetil ester, acid lactic, clorfenezină, 
benzoat de sodiu, clorură de sodiu, hidroxid de 
sodiu, alcool benzilic.


