Yarrow|Pom

Ser regenerator pentru corp 100 ml

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Serul regenerator pentru corp Yarrow|Pom este un ser
mătăsos luxos, îmbogățit cu compuși bioactivi puternici și
proteine care protejează pielea, oferindu-ți tot ce e mai bun
pentru îngrijirea pielii și înfrumusețare. Uleiul esențial de
coada șoricelului și uleiul de rodie (sămânță) presat la rece
acționează sinergic pentru a-ți dărui o piele cu aspect
întinerit. Alte uleiuri esențiale CPTG™ de mușețel roman,
yuzu, mentă și Cananga calmează pielea și induc o dispoziție
pozitivă și relaxată. Uleiurile de jojoba, floarea soarelui,
strugure și argan (sâmbure) oferă beneficii de hidratare
profundă. De asemenea, extractul de cafea (bob) și esterii
de rodie conferă luminozitate pielii și îmbunătățesc aspectul
acesteia, pentru a arăta minunat din cap până-n picioare.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Aplică un strat subțire pe corp de două ori pe zi. Masează
ușor până se absoarbe în piele. Agită ușor înainte de
utilizare. A se păstra la temperatura camerei.

PRECAUŢII
PRINCIPALELE INGREDIENTE ȘI BENEFICII
• Uleiul esențial de coada șoricelului conferă pielii un
aspect sănătos și întinerit.
• Uleiurile de jojoba, floarea soarelui, avocado,
strugure și argan (sâmbure) cresc hidratarea pielii.
• Extractul de cafea (bob) este un agent de îngrijire a
pielii și sprijină aspectul neted al pielii.
• Serul regenerator pentru corp Yarrow|Pom este
îmbogățit cu compuși bioactivi puternici și proteine
care protejează pielea.

Yarrow|Pom
Ser regenerator pentru corp

Doar pentru uz extern. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A nu se folosi pe răni sau piele iritată. A se întrerupe
utilizarea în caz de iritații sau înroșire a pielii. Poate păta
suprafețele și îmbrăcămintea.

INGREDIENTE
Ulei de Simmondsia chinensis (jojoba) (sămânță), ulei de
Punica granatum (rodie) (sămânță), ulei de Helianthus
annuus (floarea-soarelui) (sămânță), ulei de Persea
gratissima (avocado), ulei de Vitis vinifera (strugure)
(sămânță), siliciu, hidroxifenetilesteri din ulei de Punica
granatu (sămânță), ulei de Argania spinosa (argan)
(sâmbure), extract de Coffea arabica (cafea) (sămânță),
ulei de Citrus junos (yuzu) (coajă), ulei de Achillea
millefolium (coada șoricelului), Tocoferol, ulei de Anthemis
nobilis (mușețel roman) (floare/frunză/tulpină), ulei de
Mentha piperita (mentă), ulei de Cananga odorata (floare),
Limonen.

100 ml
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