
              FONTES DE ÁGUA

• A água fermentada do chá verde (água 
da folha de Camellia sinensis e fermento 
de Saccharomyces) limpa, hidrata, 
ilumina, firma e nutre a pele protegendo- 
a de vários agressores diários.

• A água de rosa damascena atua  
como um tônico de equilíbrio que 
refina e ilumina a pele.

Cultivado na região de Boseong na 
Coreia, nosso chá verde cresce em uma 
área conhecida por possuir os maiores 
campos de chá da Coreia devido ao seu 
solo e condições climáticas perfeitos. 
A fermentação do chá tem uma longa e 
rica história nesta região. Ela passa por 
um processo de duas etapas, usando 
técnicas tradicionais e naturais de 
fermentação do ácido lático para se 
obter os melhores resultados e alcançar 
os níveis mais potentes dos ingredientes.

GLACIER GLOW™ Four-Way Toner - 
Tônico Facial

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Limpa e ilumina, nosso toner é o produto perfeito para preparar sua pele para limpeza e hidratação extras, para aplicação 
de cosméticos, fixar a maquiagem ou hidratar e acalmar a pele a qualquer hora do dia, para que ela possa brilhar como 
uma resplandecente geleira em um mar cor de safira.

ABORDAGEM MILENAR COREANA DA  
ÁGUA – MAIS AKWA E MENOS ÁGUA

CARACTERÍSTICAS

• Fórmula livre de álcool, parabenos, 
sulfatos e ftalatos

• Livre de crueldade — nunca será 
testada em animais.

• Faz bem para a sua pele e para o  
meio ambiente

• A fórmula é vegana e não  
contém glúten

• Testada por dermatologistas para 
verificação da suavidade

• Não submete sua pele a produtos 
químicos agressivos, nem compromete 
a saúde da pele a longo prazo em  
troca de um efeito de curto prazo

• Não contém fragrância.

BENEFÍCIOS

• Prepara a pele para absorver os produtos subsequentes

• Suaviza ou limpa, dependendo do uso

• Hidrata e nutre a pele, ao mesmo tempo que mantém a suavidade, a firmeza, a elasticidade  
da superfície da pele e os níveis de hidratação ideais para tonificar e equilibrar a pele

• Proporciona hidratação imediata à pele seca sem causar irritação, por meio de uma névoa 
sedosa e ultrafina

• Fornece hidratação e brilho contínuos com uma combinação de água do chá verde,  
água fermentada do chá verde e água de rosas

• Adequados para a maioria dos tipos de pele
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INSTRUÇÕES DE USO:  
Borrife suavemente o produto no rosto 
com os olhos fechados. Use para: (1) 
tonificar, (2) preparar sua pele para 
hidratação extra, (3) fixar sua maquiagem 
ou (4) refrescar, acalmar e hidratar a 
qualquer hora do dia. Você também pode 
aplicar o produto em algodão e passar 
suavemente pelo rosto para remover 
qualquer resíduo de maquiagem. Em 
seguida, use o Precious Pool™ Vitamin 
Essence – Sérum Facial.

INGREDIENTES: 
Água de folha de Camellia Sinensis, 
isopentyldiol, glicerina, butileno glicol, 
1,2-hexanediol, niacinamida, agua, 
betaina, propanodiol, alantoína, extrato da 
flor da Rosa damascena, EDTA disodio, 
etilhexilglicerina, adenosina, extrato de 
Undaria pinnatifida, extrato de Laminario 
japónica, extrato de Hizikia fusiforme, 
extrato de Centella asiática, extrato de 
Androprafics paniculata, extrato da flor 
de Camellia japónica, extrato da raz de 
Poligonum cuspidatum, extrato da raíz 
de Scutellaria baicalensis, extrato da 
casca de Citrus unshiu, extrato da raíz 
do Glycyrrhiza glabra, extrato da folha de 
Camellia sinensis, extrato de Morus nigra, 
extrato da folha de Rosmarinus officinalis, 
extrato da flor de Chamomilla recutita e 
fermento Sacaromices. 
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INFORMAÇÕES PARA PEDIDO
Item #2111125135 — frasco de 100 ml

ABORDAGEM MILENAR COREANA DA  
ÁGUA – MAIS AKWA MENOS ÁGUA

PRINCIPAIS INGREDIENTES

• O complexo de algas marinhas hidrata 
a pele com ingredientes retirados de 
plantas marinhas, que inclui: extrato de 
Laminaria japonica, extrato de Undaria 
pinnatifida e extrato de Hizikia fusiform. 
Este complexo nutre a pele, mantém 
a suavidade, a firmeza, a elasticidade 
e os níveis ideais de hidratação da 
superfície da pele, além de protegê-la 
dos agressores diários.

• O complexo calmante coreano acalma, 
suaviza e hidrata com um coquetel 
de ingredientes totalmente naturais 
que inclui: extrato da folha de alecrim 
(Rosmarinus officinalis), óleo da flor 
Anthemis nobilis, extrato da folha de 
Camellia sinensis, extrato de Centella 
asciatica, extrato da raiz de Polygonum 
cuspidatum, extrato da raiz de 
Scutellaria baicalensis e extrato da  
raiz de alcaçuz (Glycyrrhiza glabra). 

• A niacinamida refina e ilumina a 
cútis para uniformizar o tom da pele 
manchada e criar uma aparência e 
textura com efeito cristalino.

• A adenosina atua com a niacinamida 
para iluminar a pele irregular e auxilia 
melhorar na aparência das rugas.

GLACIER GLOW Four-Way Toner -  
Tônico Facial


