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HUVUDINGREDIENSER OCH FÖRDELAR

dōTERRA™ SPA
Exfoliating Body Scrub

dōTERRA™ SPA 
Exfoliating Body Scrub
226g

Artikelnummer: 37480001
Medlemspris: 19,50 €  
PV: 16,50 PV

• Essentiell olja av Wild Orange och Grapefruit är 
rengörande och vitaliserande för huden 

• Essentiell olja av Ginger är lugnande och 
värmande för huden 

• Naturligt sockerrör exfolierar huden varsamt 

• Solrosolja innehåller essentiella fettsyror som 
utjämnar och mjukgör huden 

• Mandelolja är fuktgivande och ger huden en 
känsla av lenhet 

• Kandlenötolja lugnar och tillför fukt utan att göra 
huden fet

PRODUKTBESKRIVNING 
dōTERRA™ SPA Exfoliating Body Scrub är en naturlig 
kroppspeeling som på ett milt sätt exfolierar och ger en ny 
hälsosam lyster åt huden med naturligt sockerrör. 
Tillsammans med CPTG™ essentiella oljor av Wild Orange, 
Grapefruit och Ginger ger den härligt lyxiga peelingen en 
hemmaspa-upplevelse som stimulerar känslorna, skämmer 
bort kroppen och värmer själen. dōTERRA™ SPA Exfoliating 
Body Scrub är utformad med en blandning av kandle-, 
macadamia- och kokosnötsoljor, som inte bara tar bort 
döda hudceller genom peeling, utan även ger en förnyad 
återfuktning som håller huden mjuk och len.  

ANVÄNDNING
Applicera generöst på fuktig hud och massera varsamt 
fötter, armbågar och andra områden som behöver peeling. 
Skölj av noga.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögonen.

INNEHÅLL
Caprylic/ Capric Triglyceride, Sucrose, Prunus amygdalus 
dulcis (Sweet Almond) Oil, Helianthus annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Silica, Cocos nucifera (Coconut) Oil, Macadamia 
ternifolia Seed Oil, Aleurites moluccanus (Kukui) Seed Oil, 
Citrus sinensis (Wild Orange) Peel Oil Expressed, Citrus 
paradisi (Grapefruit) Peel Oil, Zingiber officinale (Ginger) Oil, 
Tocopherol Acetate, Linoleic Acid, Lecithin, Phytosteryl Canola 
Glycerides, Tocopherol, Oleic Acid, Palmitic Acid, Glycine soja 
(Soybean) Oil, Stearic Acid, Triolein, Ascorbyl Palmitate


