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• Contribuie la reducerea apariției imperfecțiunilor.

• Favorizează obținerea unui ten cu aspect întinerit.

BENEFICII PRIMARE

DESCRIEREA PRODUSULUI
Acest amestec exclusiv combină uleiuri esențiale rare, care 
au fost utilizate de-a lungul istoriei datorită beneficiilor lor 
de înfrumusețare. Amestecul pentru frumusețe SalubelleTM 
este formulat ca adjuvant pentru îngrijirea tenului, 
contribuind la reducerea factorilor favorizanți pentru 
apariția semnelor de îmbătrânire a pielii. Aceste uleiuri 
esențiale unice au fost selectate de experți pentru 
beneficiile lor pentru piele. Aplicatorul flaconului practic cu 
bilă facilitează aplicarea amestecului Salubelle pe față, gât 
și decolteu. 

UTILIZĂRI
• Masează Salubelle la subraț înainte de a face sport sau a 

practica activități în aer liber. 

• Utilizează Salubelle prin aplicare locală, pentru a asigura o 
bază curată și netedă înainte de aplicarea cremei hidratante. 

• Aplică un strat subțire de Salubelle pe față, gât și decolteu, 
iar apoi repetă aplicarea în zonele de interes vizate.

• Aplică Salubelle pentru reducerea apariției petelor și 
zonelor cu probleme.

• Utilizează Salubelle ca parte din rutina ta de dimineață și 
seară pentru îngrijirea tenului.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Doar pentru uz extern. Aplică-l direct pe piele ca parfum, 
pentru proprietățile de îngrijire a pielii sau la masaj.

PRECAUŢII 
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Recomandăm ca persoanele gravide sau cele aflate 
sub observația medicului să ceară sfatul medicului. Evită 
contactul cu ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile.

Salubelle™ 
Amestec pentru frumusețe 10 ml

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

Ingrediente: ulei de Boswellia carterii, ulei de 
Santalum Paniculatum (lemn), ulei de Lavandula 
Angustifolia (levănțică), ulei de Commiphora 
Myrrha, ulei de Helichrysum Italicum (floare), ulei 
de Rosa damascena (floare), limonen*, linalool*, 
geraniol*, citronelol*

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri


