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BELANGRIJKSTE VOORDELEN

• Wilde sinaasappel (Wild Orange) essentiële olie
staat bekend om zijn zuiverende voordelen

• Douglas spar (Douglas Fir) essentiële olie is
zuiverend voor de huid en zorgt voor verheffende,
aromatische voordelen

• Wierook (Frankincense) essentiële olie is
verjongend voor de huid en heeft een balancerend
effect op emoties

• Sheaboter hydrateert diep en verbetert de
soepelheid van de huid.

• Boter van cacaobonen is rustgevend en van nature
voedend voor de huid

• Jojoba-zaadolie wordt snel opgenomen in de huid,
hydrateert en helpt verzachten

• Avocado-olie bevat essentiële vetzuren die ervoor
zorgen dat de huid er gezond en gehydrateerd
uitziet

PRODUCTOMSCHRIJVING 
Verwen je huid met de rijke hydratatie en het luxe gevoel 
van dōTERRA® SPA Replenishing Body Butter. De basis van 
deze natuurlijke formule combineert shea- en cacao zaad 
boters, bekend om hun diepe hydratatie en het vermogen 
om soepelheid van de huid te verbeteren. Jojoba-zaadolie 
wordt snel opgenomen in de huid, hydrateert en helpt de 
huid verzachten, terwijl essentiële vetzuren van avocado-
olie er voor zorgen dat de huid er gezond en gehydrateerd 
uitziet. CPTG® essentiële oliën van wilde sinaasappel, 
douglas spar en wierook maken van deze heerlijke formule 
een intens aromatische spa-ervaring en bieden 
tegelijkertijd zuiverende en verjongende voordelen. 

GEBRUIK 
• Toepassen op het lichaam, masseren in de handen,

ellebogen, knieën en elk ander gebied dat intensieve
hydratatie nodig heeft. Bewaar op kamertemperatuur.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
Alleen voor uitwendig gebruik. Vermijd overmatige hitte.

INGREDIËNTEN:
Water (Aqua), Caprylic / Capric Triglyceride, Hydrogenated 
Vegetable Oil, C10-18 Triglycerides, Cetearyl Alcohol, Glyceryl 
Behenate, Glycerine, Cetyl Palmitate, Persea gratissima 
(avocado) olie, Butyrospermum parkii (shea) boter, 
Glycerylstearaat, Cetyl Alcohol, Theobroma cacao (cacao) 
Seed Butter, Citrus sinensis (wilde sinaasappel) Peel Oil 
Expressed, Pseudotsuga menziesii (douglas spar) tak/
bladolie, Boswellia carterii (wierook) olie, Prunus amygdalus 
dulcis (zoete amandel) olie, Olea europaea (olijf) fruit olie, 
Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil, Sodium Lauroyl 
Glutamate, Sodium Stearoyl Glutamate, Stearic Acid, Cetyl 
Hydroxyethylcellulose, Sodium Anisate, Sodium Phytate, 
Dehydroacetic Acid, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, 
bijenwas, citroenzuur, Ethylhexylglycerine, Benzyl Alcohol, 
natriumhydroxide
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