Cremă exfoliantă
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DESCRIEREA PRODUSULUI
Bucură-te de un ten proaspăt și regenerat cu Crema
exfoliantă dōTERRA. Ca parte din linia de produse pentru
îngrijirea esențială a tenului, Crema exfoliantă revigorantă
conține uleiuri esențiale CPTGTM de grapefruit și mentă
pentru a crea o experiență aromatică reconfortantă. Esterii
din jojoba, ce se găsesc și în crema exfoliantă, acționează
pentru netezirea pielii, iar substanțele vegetale din
extractele de mandarină, iasomie și brusture ajută la
tonifiere și hidratare.

UTILIZĂRI
• Răsfață-ți pielea cu aroma revigorantă și beneficiile de
exfoliere ale Cremei exfoliante.
• Îți dorești un ten mai curat și cu un ton mai uniform?
Folosind în mod regulat Crema exfoliantă te poate ajuta
să îți îmbunătățești tonul tenului.
• Folosește-o săptămânal pentru ca ingredientele delicate
și naturale să îți transforme tenul.
• Pentru rezultate optime, folosește-o împreună cu alte
produse dōTERRA pentru îngrijirea esențială a tenului.

BENEFICII PRIMARE

INDICAŢII DE UTILIZARE

• Acțiunea de exfoliere ușoară se bazează pe esterii
biodegradabili de jojoba.

Masează pe pielea umedă timp de maximum un minut.
Clătește cu apă caldă. Evită contactul direct cu ochii.

• Extractul de Brusture contribuie la curățarea și
tonifierea tenului.

PRECAUŢII

• Extractele din plante și fructe îmbunătățesc
experiența aromatică.
• Uleiul de Grepfrut deține proprietăți puternice de
curățare ce ajută la purificarea pielii și menține
tenul curat.
• Este conceput pentru a-i conferi pielii un aspect
curat și catifelat.

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

COMPOZIŢIE
Aqua/Apă/Eau, glicerină, esteri de jojoba, lauroamfoacetat de
sodiu, gumă de xantan, glucozidă caprililică/caprilică, metilcocoil-taurat de sodiu, copolimer de acrilați, stearat de glicol,
acrilați/polimer încrucișat C10-30 alchil acrilat, alcool benzilic,
ulei de Citrus Paradisi (grapefruit) (coajă), clorfenezină, oleat
de poligliceril-5, cocoil-glutamat de sodiu, hidroxid de sodiu,
ulei de Mentha Piperita (mentă), etilhexilglicerină, fitat de
sodiu, caprilat de gliceril, acid citric, acid dehidroacetic, extract
de Arctium Lappa (rădăcină), extract de Jasminum Officinale
(iasomie) (floare/frunză), extract de Citrus nobilis (mandarină)
(fruct), tocoferol, limonen.
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