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Exfoliating Body Scrub

PRODUCTBESCHRIJVING
De dōTERRA SPA Exfoliërende Body Scrub is een luxueuze 
body scrub. Door het suikerriet wordt de huid op milde wijze 
gescrubt en gepolijst, waardoor een gezonde glans 
ontstaat. Verrijkt met CPTG essentiële oliën van wilde 
sinaasappel, grapefruit en gember, biedt deze body scrub 
een op maat gemaakte wellness-ervaring in je eigen huis. 
Samengesteld uit een rijke blend van kukui, macadamia en 
kokosolie, verwijdert de dōTERRA SPA Exfoliating Body 
Scrub niet alleen dode huidcellen, maar het vervangt ook 
vitale hydratatie om de huid er glad en zacht uit te laten 
zien. Deze luxueuze scrub zal je zintuigen verleiden, je 
lichaam verwennen en je ziel verwarmen.

TOEPASSINGEN
• Regelmatig gebruiken voor een gezonde en stralende 

huid.
• Neem het op in je ochtendroutine en ervaar de 

stimulerende aroma’s van de essentiële oliën van wilde 
sinaasappel en grapefruit.

• Gebruik de Exfoliating Body Scrub regelmatig om je 
huid gerevitaliseerd en zacht te houden.

• Breng het aan als je huid ruw, droog of dof aanvoelt 
waardoor je huid wordt hersteld en jij je weer helemaal 
fris voelt.

GEBRUIKSAANWIJZING
Op de vochtige huid aanbrengen en inmasseren op de 
plekken die een peeling kunnen gebruiken voor een 
gezonde, natuurlijke gloed. Goed afspoelen.

VOORZICHTIG
Uitsluitend voor gebruik op de huid.

INGREDIËNTEN
Caprylic/Capric Triglyceride, Sucrose, Prunus amygdalus 
dulcis Zoete Amandelolie, Olie uit de zaadjes van 
Helianthus annuus (Zonnebloem), Silica, Cocos Nucifera 
Kokosolie, Olie uit de zaadjes van Macadamia ternifolia 
(Macadamianoot), Olie uit de zaadjes van Aleurites 
moluccanus (Kemirinoot), Essentiële olie uit de schil van 
Citrus Sinensis (Sinaasappelboom), Tocopherol Acetate, 
Olie uit de schil van Citrus paradisi (Grapefruit),  Linolzuur, 
Lecithine, Phytosteryl Canola Glycerides, Tocopherol, Olie 
uit de wortel van Zingiber Officinale (Gember), Oliezuur, 
Palmitinezuur, Glycine soja Sojaboonolie, Stearinezuur, 
Triolein, Ascorbyl Palmitate, Limonene.

• Natuurlijk suikerriet scrubt op milde wijze.

• Zonnebloemolie maakt de huid gladder en zachter.

• Zoete amandelolie dient als vochtinbrengende 
crème en zorgt ervoor dat het soepel over de huid 
glijdt.

• Kukui-notenolie kalmeert en hydrateert de huid 
zonder een vettig gevoel achter te laten.


