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Ser hidratant 
Veráge™ Immortelle

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Experimentează efectele de s� dare a timpului ale Serului 
hidratant Veráge ImmortelleTM. Această formulă puternică 
combină uleiuri esențiale CPTGTM cu tehnologii specializate 
pentru extractele din plante pentru a te ajuta să ai un 
echilibru optim al nivelului de lipide, obținând o piele cu 
aspect întinerit. Prin valori� carea unei abordări științi� ce 
naturale referitoare la hidratarea pielii, complexul de lipide 
utilizat în Serul hidratant Veráge Immortelle este mai mult 
decât un ser hidratant tipic, prin utilizarea de lipide 
asemănătoare cu cele care se găsesc în piele în momentul 
când atinge apogeul nivelului optim de sănătate și tinerețe. 
Serul hidratant Immortelle Veráge este o formulă 
inovatoare, extrem de e� cientă, care produce rezultate 
vizibile și tangibile.

UTILIZĂRI
• Pentru rezultate optime, folosește-l dimineața și seara.

• Utilizarea regulată a serului hidratant Immortelle Veráge 
este o modalitate proactivă de a-i conferi pielii un 
aspect întinerit.

• Include acest ser hidratant în rutina ta de înfrumusețare 
obișnuită pentru a obține rezultate optime.

• Folosește-l împreună cu toată linia 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-l pentru a curăța fața și gâtul cu mișcări ascendente, 
dimineața și seara. Aplică apoi Crema hidratantă Veráge.

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

COMPOZIŢIE 
Esteri din ulei de semințe de jojoba/macadamia, ulei de 
Boswellia carterii (tămâie), scualen, ulei din lemn de 
Santalum paniculatum (santal hawaiian), ulei de Lavandula 
angustifolia (levănțică), ulei de Commiphora myrrha 
(smirnă), macadamiat � tosterilic, ulei din � ori de 
Helichrysum italicum (imortelle), ulei din � ori de Rosa 
damascena (tranda� r), � osteroli, tocoferol.

• Amestecul de uleiuri esențiale CPTG de tămâie, 
santal hawaiian, levănțică, mir, helichrysum și 
tranda� r poate sprijini aspectul sănătos al pielii.

• Complexul de lipide reprezintă ceva mai mult decât 
o cremă hidratantă obișnuită, folosind lipide 
asemănătoare cu cele care se găsesc în mod 
natural în pielea tânără.

• Formulat pentru a hidrata pielea în profunzime.

• Formula avansată combină lipide din ulei de 
măsline, jojoba și macadamia, pentru a-i conferi 
tenului un aspect incredibil de � n.


