Yarrow|Pom

Telové obnovujúce sérum 100 ml

INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
Telové obnovujúce sérum Yarrow|Pom je luxusne hodvábne
sérum nabité účinnými bioaktívnymi zložkami a proteínmi
chrániacimi pokožku. Poskytuje vám to najlepšie v
starostlivosti o pleť a krásu. Esenciálny olej Rebríček a za
studena lisovaný olej zo semien granátového jablka pôsobia
synergicky a podporujú mladistvý vzhľad pleti. Ďalšie
esenciálne oleje harmančeka rímskeho, japonského citróna
yuzu, mäty piepornej a kananga upokojujú pokožku a
podporujú pozitívnu, uvoľnenú náladu. Oleje z jadier jojoby,
slnečnice, hrozna a arganu majú hĺbkovo hydratujúce účinky.
Extrakt z kávových zŕn a estery granátového jablka môžu
navyše pomáhať podporiť žiarivý výzor pokožky, zlepšiť jej
vzhľad a rozjasniť ju od hlavy až po špičky prstov.

NÁVOD NA POUŽITIE
Naneste tenkú vrstvu na celé telo dvakrát denne. Zľahka
vmasírujte až kým úplne nevsiakne. Pred použití jemne
pretrepať. Skladujte pri izbovej teplote.

UPOZORNENIE

HLAVNÉ INGREDIENCIE A ÚČINKY
• Esenciálny olej Rebríček podporuje mladistvý a
zdravý vzhľad pokožky.
• Oleje jojoby, slnečnice, avokáda, semien hrozna a
arganových jadier zvyšujú hydratáciu pokožky.
• Extrakt z kávových zŕn je účinná látka ošetrujúca
pokožku a pomáha zlepšiť vzhľad hladkej pleti.
• Telové obnovujúce sérum Yarrow|Pom je nabité
účinnými bioaktívnymi zložkami a proteínmi
chrániacimi pokožku.

Yarrow|Pom
Telové obnovujúce sérum

Len na vonkajšie použitie. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nepoužívajte na rany alebo poškodenú pokožku. Ak sa
objaví podráždenie alebo začervenanie, prestaňte používať.
Na povrchoch a látkach môže zanechávať škvrny.

ZLOŽENIE
Olej zo semien Simmondsia chinensis (jojoba), olej zo
semien Punica granatum (granátové jablko), olej zo semien
Helianthusannuus (slnečnica), olej z Persea gratissima
(avokádo), olej zo semien Vitis vinifera (hrozno), silica,
hydroxyfenetylestery z oleja zo semien Punica granatu, olej
z jadier Argania spinosa (argan), extrakt zo semien Coffea
arabica (káva), olej z kôry Citrus junos (japonský citrón
juzu), olej z Achillea millefolium (rebríček), tokoferol, olej z
kvetov/listov/stoniek rastliny Anthemis nobilis (harmanček
rímsky), olej z Mentha piperita (mäta pieporná), olej z
kvetov Cananga odorata, limonén.

100 ml
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