
              FONTES DE ÁGUA

•  A água fermentada de 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. 

• O suco de Bambusa arundinacea 
oferece propriedades calmantes, 
hidratantes e tonificantes para manter 
uma aparência mais firme ao redor  
dos olhos. 

• O extrato de pepino  
(Cucumis sativus) sacia, acalma, 
refresca, suaviza e mantém a pele  
livre dos agressores diários. 

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.

RIPPLE REFINE™ Eye Cream -  
Creme área dos olhos

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Ripple Refine combina hidratantes e emolientes com um antigo cogumelo, naturalmente rico em colágeno de origem 
vegetal, para promover uma aparência mais refinada, hidratada e firme ao redor dos olhos. 

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

• Creme para hidratar profundamente, 
refrescar, suavizar e ajuda a firmar a 
área dos olhos

• Ilumina a área dos olhos para melhorar 
a aparência das rugas

• Atenua o inchaço e as olheiras para 
dar uma aparência mais descansada

• Ajuda a Firmar e levantar a pele

• 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:  
Aplique uma pequena quantidade em 
toda a área ao redor dos olhos, evitando 
que o produto entre nos olhos, bata 
suavemente com a ponta dos dedos até 
que o creme seja absorvido. Comece 
testando com uma pequena quantidade. 
Em seguida, use o RainBurst™ Moisture 
Cream – Hidratante Facial.

INGREDIENTES: 
Água da folha da Camellia sinensis, 
glicerina, glicol de butileno, 
polideceno hidrogenado, triglicerídeo 
aprílico/capric, polyglyceryl-3 
distearate, 1,2-hexanediol, alcohol 
de cetearil, niacinamida, óleo 
de fruta de Olea europaea, agua, 
manteiga de Butyrospermum parkii, 
betaina, distearato de polyglyceryl-3 
methylglucose, estearato de gliceril, 
álcool berrenlico, propanodiol, 
extrato de Tremella fuciformis, 
ammonium acryloyldimethyltaurate/
VP copolymer, copolimero de acrilato 
hidroxietil/acriloildimetilo taurato 
sódio, citrato de glyceryl stearate, 
etilhexilglicerina, caprilil glycol, 
extrato de Cucumis sativus, suco 
de Bambusa arundinacea, glucose 
de ascorbil, adenosina, extrato de 
Centella asiatica, óleo de Geranium 
maculatum, óleo esencial de casca de 
Citrus aurantium dulcis, isoestearato 
de sorbitano, EDTA disodio, óleo de 
Lavandula angustifolia, óleo da fruta 
da Citrus aruantium bergamia, óleo de 
Cymbopogon martini, hialyronato de 
sódio, extrato de raíz de Polygonum 
cuspidatum, raíz de Scutellaria 
baicalensis, extrato da flor de Camellia 
japónica, extrato de Andrographis 
paniculata, extrato de casca de 
Citrus unshiu, óleo de flor de Antemis 
nobilis, extrato da folha da Camellia 
sinensis, extrato da raíz do Glycyrrhiza 
glabra, extrato de Morus nigra, extrato 
da folha de Rosmarinus officinalis, 
extrato da flor de Chamomilla recutita 
e fermento de Sacaromices.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO
Item #2111125141 — 1 bisnaga de 30 mle
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PRINCIPAIS INGREDIENTES 

• O complexo calmante coreano acalma, 
regula, 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). 

• O ascorbil glicosídeo se converte em 
vitamina C pura ao entrar em contato 
com a superfície da pele e funciona 
bem com outros ingredientes para 
manter a capacidade da pele de 
parecer mais macia, brilhante e jovem. 
Quando associado à niacinamida, este 
ingrediente causa um impacto poderoso 
no tom e nas manchas da pele.

• O extrato de cogumelo da neve 
(Tremella fiuciformis) fornece uma 
rica fonte de polissacarídeos para 
ajudar a hidratar a pele, mantendo 
a umidade em sua superfície. Este 
ingrediente também contém  
colágeno de origem vegetal.
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