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DESCRIEREA PRODUSULUI 
Infuzat cu uleiuri esențiale CPTGTM de portocală sălbatică, 
melaleuca și busuioc, gelul pentru curățare VerágeTM curăță 
îndepărtează delicat impuritățile și machiajul, ajungând 
profund în pori pentru puri� carea tenului. Această formulă 
gel curăță și revigorează tenul, iar emolienții au acțiune de 
hidratare. Macromoleculele vitale ale aminoacizilor și 
lipidelor oferă nutrienți care ajută tenul să aibă un aspect 
hidratat și sănătos. Gelul pentru curățare Veráge lasă 
tenul curat și � n, iar aroma sa proaspătă și erbacee 
revigorează simțurile.

UTILIZĂRI
• Folosește-l zilnic pentru a experimenta bene� ciile 

multiple ale portocalei sălbatice, melaleuca și ale 
busuiocului, special formulate pentru a curăța tenul.

• Folosește gelul pentru curățare Veráge pentru a ajunge în 
profunzimea porilor, a îndepărta murdăria și a scăpa de 
impuritățile pielii.

• Include gelul pentru curățare Veráge în rutina ta de 
înfrumusețare din � ecare dimineață și seară pentru a 
obține rezultate optime.

• Folosește-l împreună cu gama de produse de îngrijire a 
pielii Veráge pentru a-ți îmbunătăți experiența de utilizare 
a produselor de îngrijire a pielii pe bază de uleiuri CPTG.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Aplică o cantitate mică pe fața și gâtul umede și masează 
cu mișcări circulare ascendente. Clătește cu multă apă și 
șterge cu prosopul. Folosește-l dimineața și seara, aplicând 
apoi Loțiunea tonică Veráge.

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

COMPOZIŢIE 
Apă (Aqua), decil glucozidă, lauril glucozidă, glicerină, gumă 
de xantan, poligliceril-4 caprat, ulei din coajă de Citrus 
sinensis (Portocală sălbatică) obținut prin presare, ulei din 
ierburi de Ocimum basilicum (busuioc), ulei din frunze de 
Melaleuca alternifolia (arbore de ceai), aminoacizi de sodiu 
cocoil, potasiu olivoil/lauroil cu aminoacizi din grâu, 
fructoză, coco-glucozidă, gliceril oleat, acid ascorbic, 
tocoferol, levulinat de sodiu, acid citric, anisat de sodiu, 
extract din fruct de Citrus aurantium amara (portocală 
amară), extract din fruct de Citrus reticulata (tangerină), 
extract din fruct de Citrus sinensis (portocală), alcool 
benzilic, acid lactic, � tat de sodiu.

• Portocala sălbatică și busuiocul sunt cunoscute pe 
scară largă pentru capacitatea lor de curățare.

• Melaleuca (cunoscută și ca ulei din arbore de ceai) 
este recunoscută pentru efectul său de curățare și 
întinerire a pielii.

• Aminoacizii și lipidele contribuie la hrănirea și 
hidratarea pielii.

• Uleiul de cocos le conferă surfactanților un plus de 
e� ciență și ajută pielea să rețină mai multă hidratare.
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