
• Óleo essencial de mirra
• Óleo essencial de árvore do chá
• Óleo essencial de lavanda
• Óleo essencial de olíbano
• Óleo essencial de helicriso
• Óleo essencial de camomila romana

• Acalma e refresca a pele
• Cuidadosamente formulado para contribuir 

para a aparência uniforme e jovial da pele 
• Contém óleo de coco que promove a hidratação
• Adequado para todos os tipos de pele

CLARADERM SPRAY

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOSINGREDIENTES PRINCIPAIS

Tamanho | 59 ml        Código: 3750500

HISTÓRIA DO PRODUTO INGREDIENTES:

Triglicérido cáprico/caprílico, óleo de 
Commiphora myrrha* (Mirra), óleo de folha de 
Melaleuca alternifolia* (Árvore do chá), óleo 
de Lavandula angustifolia* (Lavanda), óleo de 
Boswellia carterii* (Olíbano), óleo de flor de 
Helichrysum italicum* (Helicriso), óleo de flor de 
Anthemis nobilis* (Camomila romana). 
Pode conter: citral**, citronelol**, cumarina**, 
eugenol**, geraniol**, limoneno**, linalol**.

* Óleo essencial 100% puro
** Componentes naturais de óleos essenciais

Aplicar topicamente, 
conforme desejado.

INSTRUÇÕES                           PRECAUÇÕES

Pode causar sensibilidade na pele ou em 
zonas suscetíveis. Manter fora da vista 
e do alcance das crianças. Não expor a 
temperaturas elevadas ou a luz solar direta.

Infundido com os óleos essenciais puros de lavanda, 
olíbano e outros, o ClaraDerm Spray da Young Living 
está cuidadosamente formulado para ajudar a manter 
uma pele suave e fresca. Também contém óleo de coco 
para ajudar a promover a hidratação e não contém 
parabenos, petroquímicos, fragrâncias sintéticas, 
corantes artificiais ou ingredientes de origem animal, 
fazendo com que seja um produto puro tanto para 
a tua pele como para o planeta. Este spray suave e 
refrescante é adequado para todos os tipos de pele e 
ajuda a manter a aparência uniforme e jovial da pele.

O ClaraDerm Spray foi formulado especialmente para ajudar 
a acalmar e a refrescar a pele, ajudando a manter a aparência 
uniforme e jovial da pele. Este spray leve contém uma mistura 
suave dos óleos essenciais de lavanda, olíbano, mirra e camomila 
romana e é adequado para todos os tipos de pele. Também inclui 
óleo de coco para uma maior hidratação, deixando a pele suave, 
sedosa e radiante durante o dia inteiro.


