Salubelle™

Amestec pentru frumuseţe 10 ml Roll-On
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DESCRIEREA PRODUSULUI
Acest amestec exclusiv combină uleiuri esențiale rare,
utilizate de-a lungul istoriei datorită beneficiilor lor pentru
frumusețe. Amestecul pentru frumusețe Salubelle este
formulat pentru a susține și hrăni pielea, contribuind la
reducerea factorilor favorizanți pentru apariția semnelor de
îmbătrânire a pielii. Aceste uleiuri esențiale unice au fost
selectate de experți pentru a menține pielea mai netedă și
mai radiantă, cu aspect întinerit. Salubelle se absoarbe
ușor în piele pentru a reduce aspectul liniilor fine, al
ridurilor și al semnelor de îmbătrânire a pielii. Aplicatorul de
tip roll-on confortabil facilitează aplicarea amestecului
Salubelle pe față, gât și decolteu.

UTILIZĂRI
• Aplică un strat subțire de Salubelle pe față, gât și decolteu,
iar apoi repetă aplicarea în zonele de interes vizate. Apoi
utilizează crema hidratantă doTERRA preferată.
• Aplică pentru a reduce aspectul imperfecțiunilor.
Ingrediente: Uleiuri esențiale de Tămâie din rășină,
Santal Hawaiian, Levănțică din flori, Mir din sevă,
Helichrysum din flori, Trandafir din flori
Descriere aromatică: Lemnos, condimentat, bogat,
proaspăt

• Utilizează ca parte din rutina ta de dimineață și seară de
îngrijire a tenului.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz extern: Diluează-l cu ulei cărăuș, pentru a reduce la

minimum orice probleme de sensibilitate a pielii. Consultă
precauțiile suplimentare de mai jos.

BENEFICII PRIMARE
• Contribuie la reducerea aspectului imperfecțiunilor
• Contribuie la obținerea unui ten cu aspect întinerit
• Asigură un ten cu aspect mai neted și mai radiant

ATENŢIE
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau vă aflați sub
observația unui medic, cereți sfatul medicului. A se evita
contactul cu ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile.
Diluează-l cu ulei cărăuș, pentru a reduce la minimum orice
probleme de sensibilitate a pielii.
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