Cremă hidratantă Veráge™
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DESCRIEREA PRODUSULUI
Excelentă pentru toate tipurile de piele, crema hidratantă
Veráge combină uleiuri esențiale CPTGTM de mușcată și
ienupăr, absoluturi de iasomie și cătină și extracte din
plante, pentru a contribui la hidratarea profundă și hrănirea
pielii. Folosind tehnologii avansate de prelucrare a plantelor,
această cremă hidratantă ușoară nu unge și hidratează în
profunzime. Crema hidratantă Veráge ajută la hidratarea
pielii, dăruindu-ți un ten neted și uniform.

UTILIZĂRI
• Folosește-l zilnic pentru a te bucura de beneficiile
uleiurilor esențiale CPTG de mușcată și ienupăr, alături
de absoluturi de iasomie și cătină.
• Ține mereu un flacon de cremă hidratantă Veráge în
geanta de călătorie pentru o utilizare simplă și practică
oricând ai nevoie să te hidratezi.
• Include crema hidratantă Veráge în rutina ta de
înfrumusețare din fiecare dimineață și seară pentru a
obține rezultate optime.

BENEFICII PRIMARE
• Conține uleiuri esențiale CPTG de mușcată și
ienupăr, alături de absoluturi de iasomie și cătină.
• Extractul de arbore de plută de Amur (scoarță)
repară și netezește în profunzime pielea.
• Cătina și untul de shea hrănesc și netezesc pielea.

• 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
Aplic-o pentru a curăța fața și gâtul cu mișcări circulare
ascendente, până când este absorbită. Utilizeaz-o dimineața
și seara. Pentru rezultate optime, folosește-o împreună cu
produsele din colecția pentru îngrijirea pielii Veráge.

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

COMPOZIŢIE
Aqua (apă), suc din frunze de Aloe barbadensis (aloe vera),
propanediol, alcani din cocos, glicerină, ulei de Glycine soja
(boabe de soia), poligliceril-10 distearat, alcool cetearilic,
polimetilsilsesquioxan din amidon de Tapioca, extract de
Hordeum distichon (orz), ulei de tărâțe de Oryza sativa (orez),
gliceril stearat citrat, ulei din fructe de Juniperus communis
(ienupăr), ulei de Hippophae rhamnoides (cătină), extract din
flori de Jasminum grandiflorum (absolut de iasomie), ulei de
Pelargonium graveolens (mușcată), acid fitic, sorbat de
potasiu, betaină, extract de Tremella fuciformis Sporocarp,
gumă de xantan, coco- caprilat/caprat, extract din lemn de
Santalum album (santal), extract din scoarță de Phellodendron
amurense (arbore de plută de Amur), unt de Butyrospermum
parkii (shea), gliceril caprilat, gliceril undecilenat.
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