
• Ulei esențial de smirnă
• Ulei esențial de arbore de ceai 
• Ulei esențial de lavandă
• Ulei esențial de tămâie
• Ulei esențial de helichrysum
• Ulei esențial de mușețel roman

• Calmează și revigorează pielea uscată
• Are o formulă delicată care contribuie la aspectul 

uniform și plin de prospețime al pielii 
• Conține ulei hidratant de cocos
• Potrivit pentru toate tipurile de piele

CLARADERM SPRAY

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI INGREDIENTE DE BAZĂ 

Volumul produsului | 59 ml        Articol nr. 3750500

CONTEXTUL PRODUSULUI INGREDIENTE:

Trigliceride caprilice/caprice, Commiphora 
myrrha (ulei de smirnă)*, Melaleuca alternifolia 
(ulei de frunze de arbore de ceai)*, Lavandula 
angustifolia (ulei de lavandă)*, Boswellia carterii 
(ulei de tămâie)*, Helichrysum italicum (ulei de 
helichrysum)*, Anthemis nobilis (ulei de flori de 
mușețel roman)*. 
Poate conține: Citral **, Citronellol **, Coumarin 
**, Eugenol **, Geraniol **, Limonene **, Linalool **

* Ulei esențial 100% pur 
** Constituenți naturali ai uleiurilor esențiale

Aplică pe zona dorită. 

INSTRUCȚIUNI                           AVERTISMENTE

Poate provoca o posibilă sensibilitate a 
pielii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
A nu se expune la căldură excesivă sau 
lumina directă a soarelui. 

Infuzat cu lavandă, tămâie și alte uleiuri esențiale 
pure, pulverizatorul delicat ClaraDerm de la Young 
Living este formulat pentru a ajuta la menținerea 
aspectului fin și revigorat al pielii.  De asemenea, 
conține ulei hidratant de cocos și nu include 
parabeni, petrochimicale, conservanți sau culori 
artificiale, sau ingrediente animale, pentru a ne 
asigura că e bun nu doar pentru pielea ta, ci și 
pentru planetă.  Acest abur delicat, răcoritor este 
potrivit pentru toate tipurile de piele și ajută la 
menținerea unui ten uniform și plin de prospețime.

Pulverizatorul ClaraDerm este formulat special pentru a revigora 
și calma pielea, pentru un aspect tineresc. Acest abur ușor 
conține un amestec delicat de uleiuri esențiale de lavandă, 
tămâie, smirnă și mușețel roman și este potrivit pentru toate 
tipurile de ten. De asemenea, conține ulei de cocos pentru 
hidratare suplimentară ca să te poți bucura de o piele plină de 
strălucire pe toată perioada zilei. 


