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Ser de netezire a pielii
30 ml

• Conține rhizobian și gumă de acacia care acționează 
împreună pentru a oferi pielii bene� cii în materie 
de lifting.

• Extractul din mugure de fag ajută la întinderea și 
netezirea pielii.

• Per� uorodecalinul întinerește pielea și contribuie 
la menținerea aspectului sănătos al pielii.

DESCRIEREA PRODUSULUI
Conținând uleiurile esențiale CPTGTM Grad Testat Pur 
Certi� cat de tămâie, santal hawaiian și mir, Serul de 
netezirea pielii de la dōTERRA este formulat științi� c pentru 
a contribui la hidratarea tenului, reducând apariția 
imperfecțiunilor pielii. Serul de netezire a tenului toni� ază și 
netezește pielea cu extractele naturale și alte ingrediente 
atent selecționate și testate științi� c, care s-au dovedit că 
poți obține un ten cu aspect mai ferm și mai întinerit.

UTILIZĂRI
• Ține mereu la îndemână un tub de Ser de netezire a 

pielii în geanta de călătorie pentru o utilizare simplă și 
practică oricând nu te a� i acasă.

• Include Serul pentru netezirea tenului în rutina ta de 
înfrumusețare din � ecare dimineață și seară pentru a 
obține rezultate optime.

• Bucură-te de funcția de pompare îmbunătățită pentru a 
doza o cantitate optimă de produs în palme și pentru a-l 
aplica în mod generos pe zonele dorite.

• Folosește-o împreună cu linia de produse de îngrijire 
esențială a pielii pentru a-ți îmbunătăți experiența de 
utilizare a produselor de îngrijire a pielii pe bază de 
uleiuri CPTG.

INDICAŢII DE UTILIZARE 
Aplică pe față și pe gât cu mișcări ascendente și spre 
exteriorul feței. Apoi utilizează crema hidratantă preferată 
dōTERRA din gama de produse pentru îngrijirea esențială 
a tenului. Evită contactul direct cu ochii.

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

COMPOZIŢIE
apă (Aqua), per� uorodecalin, glicerină, pentilenglicol, 
betaină, gumă de Acacia Senegal, distearat de poligliceril-6, 
gumă rhizobian hidrolizată, carbomer, esteri de jojoba, ulei 
de Boswellia carterii, gumă de scleroțiu, gumă de xantan, 
clorfenezină, extract de Fagus Sylvatica (mugure), benzoat 
de sodiu, ceară de albine poligliceril-3, alcool cetilic, 
alantoină, alcool behenilic, ulei de Santalum Album (santal), 
� tat de sodiu, ulei de Commiphora myrrha, hidroxid de 
sodiu, sodiu PCA, alcool benzilic, acid benzoic, limonen.


