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BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN 
EN VOORDELEN

• Bevat mirre, jeneverbes en essentiële oliën van
grapefruit, bekend om hun reinigende en
verzachtende eigenschappen

• Shae-boter zorgt voor hydraterende werking en
balanceert de huid

• Malachietextract is rijk aan koper en
heeft ontgiftende eigenschappen

• Lentilzaadextract helpt het verschijnen van poriën
te verminderen

• De natuurlijke klei beraclay (groen) bevat zink,
selenium, koper en andere elementen die helpen
om de huid te zuiveren en het uiterlijk van vette
huid te verminderen

PRODUCT OMSCHRIJVING 
Verwen uw huid met geweldige gaven van de aarde – 
essentiële oliën, natuurlijke klei, zuiverende mineralen en 
plantaardige ingrediënten. dōTERRA™ SPA Detoxifying Mud 
Mask bevat CPTG essentiële oliën van mirre (Myrrh), 
jeneverbes (Juniper Berry) en grapefruit. Dit natuurlijke 
kleimasker zorgt voor zuiverende en ontgiftende voordelen, 
terwijl het verschijnen van poriën, fijne lijnen en rimpels 
wordt verminderd. Dit gepatenteerde masker zorgt voor een 
luxe en aromatische spa-behandeling die de huid verwent 
en de zintuigen stimuleert.

GEBRUIK 
Breng een dunne, gelijkmatige laag aan op gezicht, nek en 
décolleté. Laat het masker 3-5 minuten zitten en spoel met 
warm water af.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
Alleen voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met 
de ogen.

INGREDIËNTEN
Water (Aqua), Kaolin, Bentonite, Glycerin, Cetearyl Alcohol, 
Titanium Dioxide, Juniperus communis (Juniper Berry) Fruit 
Oil, Citrus paradisi (Grapefruit) Peel Oil, Commiphora myrrha 
(Myrrh) Oil, Butyrospermum parkii (Shea) Butter, Cichorium 
intybus (Chicory) Root Extract, Lens esculenta (Lentil) Seed 
Extract, Camellia sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Malachite 
Extract, Montmorillonite, Dehydroacetic Acid, Copper PCA, 
Silica, Magnesium Aluminum Silicate, Sodium Stearoyl 
Lactylate, Decyl Glucoside, Ethylhexylglycerin, Acacia  
senegal Gum, Sodium Phytate, Sodium Anisate, Sodium 
Benzoate, Citric Acid, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Mica, 
Sodium Hydroxid 
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