Informacje o produkcie

Utworzono 19-01-2022

Olejek nawilżający CBD BEAUTY BOOST 600mg/30 ML - Young Living Essential
Olis

Cena : 545,00 zł
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Producent : Young Living
Stan magazynowy : wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

CBD Beauty Boost to doskonały sposób, aby zanurzyć się w luksusie. Kojące połączenie
kannabidiolu, olejku eterycznego z róży, oleju tamanu oraz oleju z pestek winogron pozwala
zadbać o równomierny koloryt skóry oraz zmniejszyć widoczność zmarszczek. Wystarczy
ilość odpowiadająca jednemu kroplomierzowi tej kompozycji opartej na formule Smart
Spectrum, aby nawilżyć skórę i wywołać młodzieńczy blask każdego dnia. Olejek Natures
Ultra CBD Beauty Boost nadaje się do wszystkich rodzajów skóry, może więc pomóc Ci
niezależnie od potrzeb.
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KLUCZOWE SKŁADNIKI CBD:
czysty, silny kannabidiol o zawartości 0,0% THC. Olejek eteryczny z róży: cudowny, kwiatowy olejek,
który upiększa, koi i nawilża skórę, nadając jej młodzieńczy wygląd. Olej tamanu: aksamitny, orzechowy
olej bogaty w kwasy tłuszczowe, który wpływa pozytywnie na wygląd skóry i wyrównuje jej koloryt. Olej
z pestek winogron: olej bogaty w kwasy tłuszczowe omega-6, doskonałe źródło witaminy E. Wchłania się
szybko bez pozostawiania uczucia tłustości na skórze.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI:
Pomaga zmniejszyć widoczność zaczerwienień i zmarszczek
Pomaga uspokoić i ukoić skórę
Działa nawilżająco
Wyzwala naturalny blask skóry
Idealny dla wszystkich rodzajów skóry
Zawiera 0,0% THC
Spełnia standardy jakości Seed to Seal od Young Living

ZASTOSOWANIE:
Wymieszaj w dłoni olejek CBD Beauty Boost z innymi ulubionymi produktami Young Living dla urody
Zastosuj na twarz, szyję, dekolt lub inne części ciała, aby poczuć działanie nawilżające.
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

SKŁADNIKI:
Olej z nasion winogrona (Vitis vinifera), olej z nasion tamanu (Calophyllum inophyllum), kannabidiol
(CBD), tokoferol, olejek z kwiatów róży damasceńskiej (Rosa damascena)*, olej z nasion słonecznika
(Helianthus annuus) Może zawierać: cytral**, cytronelol**, eugenol**, farnezol**, geraniol**, limonen**,
linalol**. *100% czysty olejek eteryczny Young Living **Naturalne składniki olejków eterycznych
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SPOSÓB UŻYCIA:
Dla najlepszych rezultatów, wstrząśnij przed użyciem. Nanieś ilość olejku odpowiadającą od 14 do
całego kroplomierza (w zależności od potrzeb) na dłoń i wymieszaj z ulubionym produktem do
pielęgnacji Young Living. Nanieś równomiernie na twarz, szyję, dekolt lub wszędzie tam, gdzie Twoja
skóra potrzebuje nawilżenia!

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią. Przechowuj poza
zasięgiem dzieci. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Unikaj kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
Ten produkt został zweryfikowany przez firmę zewnętrzną pod kątem zerowej zawartości THC. Jeden
pełny kroplomierz zawiera 20 mg naturalnie pozyskiwanego kannabidiolu (CBD) pochodzącego ze
Stanów Zjednoczonych. W jednej butelce znajduje się trzydzieści pełnych kroplomierzy.
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Cena: 545 PLN Dostępność: na magazynie, (dostawa w ciągu 7 dni)

