
PRINCIPAIS INGREDIENTES

• O extrato do fermento de arroz protege e 
hidrata a pele para obter uma textura mais 
suave e ajuda estimula a elasticidade e o 
brilho da superfície da pele.

• O extrato de abóbora ajuda a criar uma 
pele com aparência lisa e impecável, 
estabilizando e iluminando a pele.

• Aloe, óleo da semente de girassol e 
azeite de oliva refrescam e suavizam 
com soluções vegetais que acalmam  
e amaciam a pele.

• O complexo patenteado de limpeza 
profunda com bioflavonóides, extrato 
de brócolis e aloe, purifica e refina  
os poros, esfolia a pele e controla  
os níveis de gordura.

              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 do mar cria bolhas sedosas e 
exuberantes, refresca e acalma a pele 
delicada ao redor dos olhos e retém a 
hidratação essencial.

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.

FIRST WAVE™ Oil-to-Foam Cleanser - 
Espuma de Limpeza

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Como o primeiro passo em seu ritual de cuidados da pele, esta loção de limpeza oferece um começo refrescante. Antes de 
se transformar em espuma de limpeza, seus óleos suaves removem a sujeira. Lave com água para obter um acabamento 
perfeitamente puro e agradavelmente macio.

ABORDAGEM MILENAR COREANA DA  
ÁGUA – MAIS AKWA E MENOS ÁGUA

CARACTERÍSTICAS

• Desliza como um óleo leve e depois  
se transforma em uma espuma sedosa 
e exuberante fácil de limpar

• 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

• Fragrâncias totalmente naturais

• 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

BENEFÍCIOS

• Limpa a pele com duplo efeito  
(óleo + espuma, limpeza dois em um)

• Retira até mesmo a maquiagem 
mais teimosa do rosto e dos olhos, o 
excesso de gordura e a sujeira

• Purifica os poros, normaliza os níveis 
de gordura e refina suavemente a pele

• Deixa uma sensação refrescante e 
firma Na pele sem ressecar

• Adequados para a maioria dos tipos  
de pele

. 
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INSTRUÇÕES DE USO:  
Bombeie uma ou duas vezes o  
produto na pele seca e massageie 
levemente por todo o rosto, evitando 
que entre nos olhos. Use água em 
temperatura ambiente para molhar a  
pele e enxaguar. Seque suavemente.  
Em seguida, use o Glacier Glow™  
Four-Way Toner – Tônico Facial.

INGREDIENTES: 
Água, glicerina, dipropileno glycol,  
coco-betaina, glicosideo de coco, 
copolímero de acrila, polyglyceryl-10 
laurate, metil cocoyl taurate de sódio, 
1,2-hexanediol, cloreto de sódio,  
glicinato de cocóil de potássio, 
trometamina, propanediol, cocoate de 
potássio, lauril glicol carboxilate de 
sódio, etilhexilglicerina, água da folha 
da Camellia sinensis, caprilil glicol, água 
do mar, extrato do fruto Cucúrbita pepo, 
água de arroz filtrado, EDTA dissódico, 
triglicerídeo caprílico/capric, glicol de 
butileno, óleo esencial de casca de 
Citrus aurantium dulcis, óleo esencial de 
Geranium maculatum, extrato da folha 
de Aloe barbadensis, óleo de semente 
de Helianthhus annuus, aceite de Olea 
europaea, óleo de Cymbopogon Martini, 
óleo de Lavandula angustifolia, extrato de 
fruto de Citrus junos, extrato de folha de 
Pinus densiflora, óleo da flor de Anthemis 
nobilis, extrato de Artemisia annnua, 
bioflavonoides, fermento de Sacaromices 
e extrato de Brassica Oleracea itálica.

. 

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO
Item #2111125133 — frasco de 100 ml

FIRST WAVE Oil-to-Foam Cleanser -  
Espuma de limpeza

ABORDAGEM MILENAR COREANA DA  
ÁGUA – MAIS AKWA E MENOS ÁGUA
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