
BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN EN VOORDELEN

PRODUCT INFORMATIE PAGINA

Alle woorden met handelsmerken of geregistreerde handelsmerksymbolen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van dōTERRA Holdings, LLC. ©2021 dōTERRA Holdings, LLC  NL EU Citrus Bliss™ Deodorant PIP  011221

Citrus Bliss™ Deodorant

PRODUCTBESCHRIJVING
Onze deodorant met dōTERRA Citrus Bliss is voorzien van 
een gepatenteerde blend van essentiële oliën, 
gecombineerd met baking soda om actief te beschermen 
tegen geurtjes, terwijl tapioca vocht absorbeert voor een 
langdurige frisheid. Het heldere aroma van dōTERRA Citrus 
Bliss Verkwikkende Blend helpt de stemming te verbeteren 
voor extra vertrouwen gedurende de dag.

TOEPASSINGEN
• Breng voor de beste resultaten dagelijks aan op een 

schone, droge huid voor een optimale absorptie.
• Geschikt voor zowel mannen als vrouwen, op ieder 

moment waarop je je wilt opfrissen.
• Bewaar het in je sporttas of op je kantoor zodat je het 

altijd bij de hand hebt mocht het nodig zijn.
• Overweeg om het product ‘s avonds voor het slapen  

gaan aan te brengen als je lichaam fris en zweetvrij is.

GEBRUIKSAANWIJZING
Onder de oksels aanbrengen.

VOORZICHTIG
Alleen voor extern gebruik. Niet aanbrengen op een open 
huid. Staak het gebruik als er uitslag of irritatie optreedt.
Vermijd zonlicht en UV-straling gedurende ten minste 12 
uur na het aanbrengen.

INGREDIËNTEN
Tapioca Zetmeel, Capryl/Capric Triglyceride, Stearyl Alcohol, 
Natrium Bicarbonaat, Butyrospermum parkii (Shea) Boter, 
Cocos nucifera (Kokos) Olie, Helianthus annuus 
(Zonnebloem) Zaadolie, Simmondsia chinensis (Jojoba) 
Zaadolie, Jojoba Esters, Polyglyceryl-3 Bijenwas, 
Gehydrogeneerde Ricinusolie, Triethyl Citraat, Citrus 
aurantium dulcis (Sinaasappel) Schilolie, Citrus limon 
(Citroen) Schilolie, Citrus paradisi (Grapefruit) Schilolie,  
Citrus aurantifolia (Limoen) Schilolie, Citrus nobilis 
(Mandarijn) Schilolie, Citrus reticulata (Tangerine) Schilolie, 
Citrus clementina (Clementine) Schilolie, Citrus aurantium 
bergamia (Bergamot) Schilolie, Limoneen, Citral, Linalool.

• Bevat CPTG essentiële olie van Wilde 
Sinaasappelschil, Citroenschil, Grapefruitschil, 
Limoenschil, Mandarijnschil, Tangerineschil, 
Clementineschil en Bergamotschil.

• Tapiocazetmeel helpt bij het absorberen van 
okselvocht, waardoor je je de hele dag fris en 
droog voelt.

• Baking soda helpt geuren te neutraliseren en te 
voorkomen.


