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Loţiune tonică Veráge™

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Loțiunea tonică VerágeTM revigorează pielea prin combinarea 
uleiurilor esențiale CPTGTM cu extracte de plante, pentru a 
întinde, a toni� a și a netezi pielea. A doua etapă a 
tratamentului de îngrijire a pielii Veráge, această loțiune 
tonică pregătește pielea pentru emolienții bogați din serul 
hidratant și crema hidratantă Veráge. Folosită împreună cu 
hamamelis, aloe și alte ingrediente bene� ce pentru îngrijirea 
pielii, Loțiunea tonică Veráge ajută la ra� narea și închiderea 
porilor și îmbunătățește textura și claritatea dacă este 
folosită zilnic. Această formulă răcoritoare și reconfortantă 
se poate folosi ca un spray revigorant de-a lungul zilei pentru 
a avea un ten proaspăt și înviorător în orice moment al zilei! 

UTILIZĂRI
• Folosește Loțiunea tonică Veráge pentru a toni� a și a-ți 

pregăti tenul pentru ziua pe care ai început-o și pentru a-i 
conferi tenului o senzație revigorantă și hidratată.

• Ține mereu la îndemână un � acon de loțiune tonică în 
geanta de călătorie pentru o utilizare simplă și practică 
oricând nu te a� i acasă.

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

• Folosește-o împreună cu gama de produse de îngrijire 
a pielii Veráge pentru bene� cii continue și de durată 
asupra pielii.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Folosește-o dimineața și seara sau în timpul zilei, după 
preferințe. Pentru rezultate optime, utilizează apoi serul 
hidratant Veráge Immortelle.

PRECAUŢII 
Doar pentru uz extern. Închide ochii înainte de a pulveriza 
pe față și evită contactul direct al produsului cu ochii. 
Dacă apare o iritație a pielii, întrerupe utilizarea.

COMPOZIŢIE 
Aqua (apă), suc din frunze de Aloe barbadensis (aloe vera), 
apă de Hamamelis virginiana (hamamelis), propanediol, heptil 
glucozidă, ulei din � ori de Cananga odorata (Ylang Ylang), ulei 
de Cymbopogon martini (palmarosa), ulei de Cupressus 
sempervirens (chiparos), ulei din semințe de Coriandrum 
sativum (coriandru), cupru PCA, acid gluconic, benzoat de 
sodiu, extract de malachit, decil glucozidă, hidroxid de sodiu.

• Ylang ylang ajută la susținerea unei dispoziții 
relaxate, pozitive.

• Planta de aloe a fost utilizată de-a lungul secolelor 
pentru calmarea pielii, datorită proprietăților sale 
de vindecare binecunoscute.

• Pregătește-ți și revigorează-ți pielea prin efectul 
combinat al uleiurilor esențiale CPTGTM și al 
extractelor de plante care întind, toni� că și 
netezesc pielea.


