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dōTERRA™ dezodor a duglászfenyő 
és a görög narancs illatával

TERMÉKLEÍRÁS 
Ebben a gyengéd dezodorban a dōTERRA CPTG™ 
minősítésű duglászfenyő és görög narancs esszenciális 
olajait találjuk. Édes, frissítő aromáik pozitív, energikus 
hangulatot váltanak ki, így Ön a napjára összpontosíthat!  
Ezeket az esszenciális olajokat emellett magnéziummal 
kombináljuk, amely segíti a szagok elleni aktív védekezést, 
valamint tápiókával, amely a hosszan tartó frissesség 
érdekében segít felszívni a nedvességet.

HASZNÁLATI MÓDOK
• A legjobb eredmény érdekében vigye fel mindennap 

tiszta, száraz bőrre, hogy megfelelően beszívódjon.
• Férfi ak és nők számára is kiváló, használja bármikor, 

amikor egy kis felfrissülésre vágyik.
• Tartsa kéznél a sporttáskájában vagy az irodában, hogy 

kényelmesen alkalmazhassa szükség esetén.
• Felviheti akár este lefekvés előtt is, amikor a teste 

nincs felmelegedve és megizzadva.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A hónalj területén alkalmazza.

FIGYELMEZTETÉS 
Csak külső használatra. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön 
szembe vagy sérült bőrfelület közelébe. Kiütés vagy irritáció 
esetén hagyja abba a használatát. A felvitelt követően 
legalább 12 órán át kerülje a napfényt és az UV-sugárzást. 
Tárolja szobahőmérsékleten.

ÖSSZETEVŐK
Tápiókakeményítő,  kapril/kaprikus triglicerid, sztearil-
alkohol, magnézium-hidroxid, Butyrospermum Parkii (shea) 
vaj, Cocos nucifera (kókusz) olaj, Helianthus annuus 
(napraforgó) magjából kivont olaj, Simmondsia Chinensis 
(jojoba) magjából kivont olaj, jojobaolaj észterkeverékei,  
poligliceril-3 méhviasz, hidrogénezett ricinusolaj, trietil-
citrát, Citrus aurantium dulcis (narancs) héjából kivont olaj, 
Pseudotsuga Menziesii (duglászfenyő) ágából/leveléből 
kivont olaj, tokoferol, limonén, citronellol.

• CPTG minősítésű duglászfenyő és görög narancs 
esszenciális olajokat tartalmaz, amelyek pozitív, 
energikus hangulatban tartanak egész napon át.

• A tápiókakeményítő felszívja a hónalji nedvességet, 
így egész napon át segít a friss és száraz érzet 
megőrzésében.

• A magnézium segít a kellemetlen testszag 
elleni védekezésben.
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