
              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 seiva da Betula platyphylla japonica 
nutre e hidrata com aminoácidos, 
minerais e outros nutrientes que 
imitam a capacidade natural da pele  
de manter o equilíbrio entre a 
oleosidade e a umidade.

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.

RAINBURST™ Moisture Cream -  
Hidratante Facial

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Como uma chuva descendo do céu, o RainBurst oferece uma onda de hidratação intensa em uma fórmula leve e arejada, 
semelhante a uma nuvem. É realmente uma bebida para sua pele.

ABORDAGEM MILENAR COREANA DA  
ÁGUA – MAIS AKWA E MENOS ÁGUA

CARACTERÍSTICAS

• Fórmula livre de 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

• Fragrâncias totalmente naturais

BENEFÍCIOS

• Fornece hidratação intensa após a aplicação e, em seguida, ajusta-se naturalmente 
às necessidades individuais da sua pele em um creme naturalmente perfumado e 
leve como se fosse uma nuvem

• Acalma a pele irritada e sensível com ingredientes naturais

• Auxilia na Firmeza a pele e aumenta seu brilho para uma textura suave e cristalina

• Auxilia a Corrigir e reduzir o aparecimento de rugas

• Adequado para a maioria dos tipos de pele

As informações sobre este produto foram aprovadas para distribuição no Brasil. © 2021 4Life Trademarks, LLC. Todos os direitos reservados. 072721BRAZIL



INSTRUÇÕES DE USO:  
De manhã e à noite, aplique a  
quantidade desejada no rosto, pescoço  
e colo limpos e tonificados. Deixe que  
o produto seja absorvido. 

INGREDIENTES: 
Água da folha da Camellia sinensis, 
agua, glicol de butileno, etihexanoato 
de cetearilo, octilododecanol, 
gliverina, alcohol de cetil, phytosteryl 
isostearyl dimer dilioleate, polyglyceryl 
3 methylglucose distearate, óleo 
de Semente de Simmondsia 
chinensis, óleo vegeral hidrogenado, 
niacinamida, cera de abelha, 
1,2-hexanediol, glicol de dipropileno, 
esteatato de glicerilo SE, ammonium 
acryloyldimethyltaurate/VP copolymer, 
cera microcristalina, propanodiol, 
estearate de glicerinea, caprilil 
glicol, bis diglyceryl polyacyladipate 
2, hidroxiacetofenona, glycol de 
pentileno, suco de Betula platyphylla 
japonica, triglicerídeo caprilico/
capric, extrato de raíz de insengóleo 
esencial de casca de Citrus aurantium 
dulcis, EDTA disodio, óleo esencial 
de Geranium maculatum, extrato de 
Centella asiática, hialuronato de sódio, 
óleo da fruta da Citrus aurantium 
bergamia, óleo de Cymbopogon 
Martini, óleo de Lavandula angustifolia, 
extrato de Andrographis paniculata, 
extrato da flor de Camellia japónica, 
pantenol, extrato da raíz de Poligonum 
cuspidatum, extrato da raíz de 
Scutellaria baicalensis, extrato de 
casca de Citrus unshiu, óleo de 
Anthemis nobilis, extrato da folha 
de Camellia sinensis, extrato da 
raíz do Glycyrrhiza glabra, extrato 
de Morus nigra extrato da flor de 
Chamomilla recutita, extrato da 
folha de Rosmarinus officinalis, 
etilhexilglicerina, fermento de 
Sacaromices e extrato de mel.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO
Item #2111125143 — pote com 70 g

ABORDAGEM MILENAR COREANA DA  
ÁGUA – MAIS AKWA E MENOS ÁGUA

PRINCIPAIS INGREDIENTES

• O complexo calmante coreanox 
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). 

• O hialuronato de sódio melhora os 
níveis de hidratação da pele por meio 
do ácido hialurônico em forma de 
sal (uma molécula eficaz que atrai a 
umidade).

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

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

• O extrato de mel suaviza, acalma e 
atenua as imperfeições da pele para 
promover uma pele limpa e radiante 
com um brilho encantador.

• O extrato de raiz de Panax ginseng 
contém propriedades valiosas para 
proteger a pele da aparência geral de 
envelhecimento, da perda da firmeza e 
do tom, das manchas e da opacidade 
da pele e da perda excessiva de 
hidratação. Também ajuda a moderar 
os efeitos negativos do excesso de  
luz solar com fitonutrientes.
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