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DẦU THỰC VẬT VIGEAN

HỮU CƠ CHO CUỘC SỐNG MẠNH
KHỎE VÀ AN LÀNH HƠN

Các sản phẩm thực phẩm hữu cơ thương
mại bởi CITAA (dầu thực vật VIGEAN, dầu
Olive Bastidettes và nước ép táo Ferme
d'Hotte) đều có lịch sử canh tác, sản xuất
hữu cơ từ lâu đời tại Pháp.
Các sản phẩm mỹ phẩm hữu cơ của
CITAA được sản xuất và thương mại với
tên riêng CLARTÉ PARIS. Sản phẩm được
sản xuất tại nhà máy có chứng nhận ISO
22000, ở miền Nam nước Pháp.
Cam kết của CITAA về tất cả sản phẩm
sản xuất và sản phẩm thương mại :
Chât lượng- Truy xuất nguồn gốc- Uy tín

2. THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI

1. GIỚI THIỆU

thích hợp cho mọi lứa tuổi và giới tính. Vigean là
nhãn hàng dầu thực vật duy nhất tại Pháp được
nhận huy chương EPV, cho thương hiệu xuất sắc
về công nghệ và chất lượng.

DẦU OLIVE BASTIDETTES
Trái Olive được thu hái và ép lạnh cơ học ngay
tại nông trại Bastidettes, Pháp. Sản phẩm đạt huy
chương vàng hội chợ nông sản Pháp 2017.

NƯỚC ÉP TÁO FERME D'HOTTE
Sau 48 h thu hái trái ngay tại nông trại, sản phẩm
được đóng chai và phân phối. Mỗi ngụm nước ép

3. MỸ PHẨM SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI

Gam Esence de vie của Vigean gồm 4 sản phẩm
cung cấp Omega 3, 6, 9, Vitamin E với liều lượng

CITAA sản xuất và thương mại thực phẩm,
và mỹ phẩm hữu cơ được chứng nhận bởi
ECOCERT, Pháp.

KEM CHỐNG NÁM, ĐỐM NÂU
Nuôi dưỡng làm mịn da, làm sáng da và làm mờ
các sắc tố hay đốm nâu trên da.
99,1% tổng thành phần có nguồn gốc tự nhiên
52% tổng số nguyên liệu từ nông nghiệp hữu cơ.

SERUM NÂNG CĂNG DA MẶT
Tái tạo, dưỡng ẩm và làm sáng da, gíup da căng mịn.
98,9% tổng thành phần có nguồn gốc tự nhiên
30,9% tổng số nguyên liệu từ nông nghiệp hữu cơ.

SERUM CHỐNG VẾT NHĂN MẮT
Chống vết nhăn vùng mắt, giảm bọng mắt và
quầng thâm mắt, giúp ánh nhìn khỏe và sáng.
99,3% tổng thành phần có nguồn gốc tự nhiên
73,5% tổng số nguyên liệu từ nông nghiệp hữu cơ.

là sự hòa quyện của gần 10 giống táo lâu đời của

Các sản phẩm mỹ phẩm hữu cơ đang trong quá

vùng pays d'Othe thuộc vùng đông nam

trinh xét duyệt công bố hữu cơ ECOCERT,

Champagne Ardenne của Pháp.

COSMOS ORGANIC.

