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NØKKELINGREDIENSER OG  
VIKTIGSTE EGENSKAPER:

• Eterisk olje av Vill Appelsin er kjent for sine 
rensende egenskaper

• Eterisk olje av Douglas Fir har en rensende virkning 
på huden, og har i tillegg en oppløftende  
aromatisk virkning

• Frankincense er en hudforyngende eterisk olje som 
også virker balanserende på følelseslivet

• Sheasmør har en fuktgivende virkning på dypt nivå, 
alt mens den fremmer hudens mykhet

• Kakaosmør er beroligende og gir naturlig næring  
til huden

• Jojobafrøolje har en fuktighetsgivende og 
mykgjørende virkning på huden

• Avokadoolje har essensielle fettsyrer som hjelper 
huden til å holde på fuktigheten og gi den et  
sunt utseende

PRODUKTBESKRIVELSE 
Skjem bort din hud med den rike fuktigheten og luksuriøse 
følelsen av dōTERRA® SPA Fuktighetsgivende Body Butter. 
Basen i denne naturlige formelen kombinerer shea og 
kakaosmør, som er kjent for sine dype fuktgivende 
egenskaper og sin evne til å mykgjøre huden. Jojoba olje 
trekker raskt inn i huden og hjelper huden å holde på 
fuktigheten, mens avokadoolje bidrar med essensielle 
fettsyrer som gir næring og gjør huden myk. CPTG®  
eteriske oljer av Vill Apelsin, Douglas Fir, og Frankincense 
tilfører denne luksuriøse formelen sine rensende og 
foryngende egenskaper og bidrar til en intenst aromatisk 
spa-opplevelse.

BRUKSANVISNING 
• Påfør kroppen, bruk som håndkrem, påfør albuer og 

knær eller andre områder som har spesielt bruk for en 
intenst fuktighetsgivende behandling. Oppbevares  
ved romtemperatur.

FORSIKTIGHET 
Kun for utvortes bruk. Unngå sterk varme.

INGREDIENSER:
Vann(Aqua), Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenert 
vegetabilsk olje, C10-18 Triglycerider, Cetearyl Alcohol, 
Glyceryl Behenate, Glycerin, Cetyl Palmitate, Persea 
gratissima (Avokado)olje, Butyrospermum parkii (Shea)
smør, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Theobroma cacao 
(kakao)frø olje, Citrus sinensis (Vill appelsin)olje presset fra 
skall, Pseudotsuga menziesii (Douglas Fir)olje fra kvist og 
blad, Boswellia carterii (Frankincense)olje, Prunus 
amygdalus dulcis Søt mandelolje, Olea europaea (Oliven) 
olje fra olivenfrukten, Simmondsia chinensis (Jojoba) 
frøolje, Sodium Lauroyl Glutamat, Sodium Stearoyl 
Glutamat, Stearinsyre, Cetyl Hydroxyethylcellulose, Sodium 
Anisat, Sodium Phytate, Dehydroacetic syre, Xanthan 
Gummi, Sodium Benzoate, Bivoks, Sitronsyre, 
Ethylhexylglyserin, Benzyl Alkohol, Sodium Hydroxid

dōTERRA® SPA Fuktighets-
bevarende Body Butter

do-TERRA® SPA REPLENISHING 
BODY BUTTER 
Net Wt. 198g
Partinummer: 37470001
Engrospris: 17,50 € / 16,50 PV


