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DESCRIEREA PRODUSULUI 
Bucură-te de un tratament facial ca la spa chiar la tine 
acasă cu sistemul de produse de îngrijire facială Reveal – 
un proces atent formulat care constă din doi pași și care îi 
conferă pielii o strălucire uimitoare cu aspect întinerit.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Aplică Pasul 1 Netezire desăvârșită pe pielea curată și 
umedă și masează cu mișcări circulare ascendente timp de 
unul-două minute. Nu clăti până nu � nalizezi Pasul 2.

Aplică Pasul 2 Activator de peptide peste Pasul 1 Netezire 
desăvârșită și masează cu mișcări circulare ascendente 
timp de unul-două minute. Clătește la duș sau cu o lavetă 
umedă caldă. Pentru rezultate optime, folosește-l împreună 
cu produsele complementare din gama dōTERRA Essential 
Skin Care.

COMPOZIŢIE 
PASUL 1 Ingrediente pentru o netezire desăvârșită: Apă, 
caolin, extract din tulpină de Bambusa arundinacea 
(bambus), bicarbonat de sodiu, bentonită, butilen glicol, 
glicerină, PEG-8, alcool cetearilic, didecenă hidrogenată, 
stearat de poligliceril-2, trigliceride caprilice/caprice, 
cetearil dimeticonă, C12-15 alkil benzoat, � ltrat din ferment 
de lactobacillus/dovleac, ulei de Citrus aurantifolia (lămâie 
verde), ulei din coajă de Citrus sinensis (Portocală 
sălbatică) obținut prin presare, palmitoil hexapeptidă-12, 
tribehenină, stearalkoniu hectorit, acetat de tocoferil, 
caprilil glicol, carbonat de propilenă, hexilen glicol, ascorbat 
de tetrahexildecil, glutamat diacetat de tetrasodiu, fosfat 
cetearilic, ceramidă 2, PEG-10 � tosterol, etilhexilglicerină, 
� ltrat din ferment de leuconostoc/rădăcină de ridiche, 
fenoxietanol.

PASUL 2 Ingrediente pentru activatorul de peptide: Apă, 
glicerină, hidroxietilceluloză, polisorbat 20, ulei din coajă de 
Citrus sinensis (Portocală sălbatică) obținut prin presare, 
extract din frunze de Camellia oleifera, extract de Chlorella 
vulgaris, acid lactic, palmitoil tripeptidă-38, acetil 
hexapeptidă-8, acetil octapeptidă-3, suc din frunze de Aloe 
barbadensis (aloe), acetat de tocoferil, triacetat de pantenil, 
palmitat de retinil, caprilil glicol, etilhexilglicerină, hexilen 
glicol, hidroxipropil ciclodextrină, ascorbat de tetrahexildecil, 
fenoxietanol.

PRECAUŢII 
Dacă apare o iritație a pielii, întrerupe utilizarea.

• Uleiurile esențiale CPTGTM Grad Testat Pur Certi� cat 
de portocală sălbatică și lămâie verde oferă o 
experiență răcoritoare.

• Enzimele din dovleac ajută la procesul de exfoliere 
fără a deteriora sau a irita pielea și ajută și la 
îndepărtarea depunerii pielii moarte.

• Un proces atent formulat care menține un aspect 
întinerit al pielii.

• Biluțele mătăsoase din bambus natural oferă o 
exfoliere delicată și e� cientă.
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