de L’ Amar France
Îngrijirea intensivă pentru față și corp

Această formulă unică conține ingrediente precum
vitamina E și vitamina A, gălbenele, mușețel și ulei de
măceșe, care în mod vizibil îmbunătățesc aspectul și
imperfecțiunile pielii

de L’ Amar France
Oil La Sante® îngrijire intensivă pentru față și corp.

Hidratează. Ca�felează. Protejează.

Această formulă unică conține ingrediente precum vitamina E
și vitamina A, gălbenele, mușețel și ulei de măceșe, care în
mod vizibil îmbunătățesc aspectul și imperfecțiunile pielii.

Instrucțiuni de aplicare:
Masează ușor până la pătrunderea în piele sau folosește
5 picături în cada de baie după dorință. Potrivit a fi
u�lizat pentru cicatrici, vergeturi,piele pigmentată inegal
și piele uscată și îmbătrânită.

Compoziție:
Cyclomethicone, Ciclopentasiloxane, Parrafinum Liquidum
(Parafină lichidă), Dimethicone, Triisononanoin, Cetearyl
Ethylhexanoate, Glycine Soja (Soybean) Oil (Ulei de Soia),
Calendula Officinalis Flower Oil (Ulei din flori de gălbenele),
Tocopheryl Acetate (Vitamina E), Chamomilla Recu�ta
(Matricaria) Flower Oil (Ulei din flori de mușețel), Rosmarinus
Officinalis Leaf oil (Ulei din frunze de Rosmarin), Rosa
Moschata Seed Oil (Ulei din semințe de trandafir sălba�c),
Lavandula Angus�folia Oil (Ulei de Lavandă), Re�nyl Palmitate
(Vitamina A), Isopropyl Myristate, Bisabolol, Red 17
(CI 26100) Fragrance (Parfum)
Oil La Sante® are ca țintă:
• Cicatricile
• Vergeturile
• Pielea îmbătrânită
• Pielea deshidratată
Beneficiile produsului după prima u�lizare:
• Ca�felează și hidratează pielea
• Protejează hidratarea pe termen lung
• Pielea se simte mai ca�felată și mai sănătoasă
După o aplicare con�nuă și susținută:
• Ajută la reducerea Cicatricilor și a vergeturilor
• Îmbunătățește calitatea pielii și crește elas�citatea
• Reduce aspectul de pigmentare inegală a pielii
• Oferă o protecție pe termen lung împotriva factorilor
precum: soare, vânt,aer condiționat și a dușurilor fierbinți
• Ajută la îndreptarea ridurilor mai vechi și a liniilor fine ale pielii

Pentru piele deshidratată și îmbătrânită:
Masează până ce produsul Oil La Sante® pătrunde în piele.
Aplică atât dimineața cât și seara sau ori de câte ori îți simți
pielea uscată.
Pentru vergeturi: Masați cu uleiul Oil La Sante® pielea afectată
dimineața și seara. E recomandat să aplicați și pe zonele
suspectate a fi afectate în viitor de vergeturi, ca prevenție.
Pentru cicatrici: Masați cu uleiul Oil La Sante® suprafața
afectată de cicatrice de 2-3 ori pe zi.
Păstrați produsul la temperaturi sub 300C în ambalajul
original. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
Nu aplicați direct pe rană. DOAR PENTRU UZ EXTERN !
Țara de origine: India
Producător : L'Amar
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