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Dezodorant Citrus Bliss™

POPIS PRODUKTU 
Náš dezodorant, obohatený o zmes dōTERRA Citrus Bliss, 
obsahuje patentovanú zmes esenciálnych olejov 
kombinovanú so sódou bikarbónou na aktívnu ochranu 
pred zápachom, zatiaľ čo tapioka pohlcuje vlhkosť na 
dosiahnutie dlhotrvajúcej sviežosti. Jasná aróma 
povzbudzujúcej zmesi dōTERRA Citrus Bliss pomáha 
povzniesť náladu na zvýšenie sebaistoty počas celého dňa.

POUŽITIE
• Najlepšie výsledky dosiahnete každodenným nanášaním 

na čistú a suchú pleť, aby sa prípravok optimálne vstrebal.
• Skvelý pre mužov aj pre ženy, použite ho vždy, keď sa 

chcete cítiť sviežo.
• Vložte ho do fitness tašky alebo si ho vezmite do kancelárie, 

aby vám vždy mohol poskytnúť praktickú podporu.
• Zvážte aplikáciu večer pred spaním, keď je vaše telo  

v pokoji a nie je spotené.

NÁVOD NA POUŽITIE
Naneste na podpazušia.

UPOZORNENIE 
Len na vonkajšie použitie. Nenanášajte na poranenú 
pokožku. V prípade výskytu vyrážky alebo podráždenia 
prestaňte používať. Po aplikácii sa vyhnite slnečnému  
a UV žiareniu po dobu aspoň 12 hodín.

ZLOŽENIE
Škrob z tapioky, kaprilik/kaprik triglycerid, stearylalkohol, 
hydrogenuhličitan sodný, Butyrospermum parkii (bambucké 
maslo), Cocos nucifera (kokosový olej), Helianthus annuus 
(slnečnicový olej), Simmondsia chinensis (jojobový olej), 
jojobové estery, včelí vosk polyglyceryl-3, hydrogenovaný 
ricínový olej, trietyl citrát, Citrus aurantium dulcis (olej zo 
šupky pomaranča), Citrus limon (olej zo šupky citróna), 
Citrus paradisi (olej zo šupky grapefruitu), Citrus aurantifolia 
(olej zo šupky limetky), Citrus nobilis (olej zo šupky 
mandarínky), Citrus reticulata (olej zo šupky tangerínky), 
Citrus clementina (olej zo šupky klementínky), Citrus 
aurantium bergamia (olej zo šupky bergamotu), limonén, 
citrál, linalool.

• Obsahuje esenciálne oleje triedy CPTG zo šupky 
divokého pomaranča, šupky citróna, šupky 
grapefruitu, šupky limetky, šupky mandarínky, 
šupky tangerínky, šupky klementínky a šupky 
bergamotu.

• Škrob z tapioky pomáha vstrebať vlhkosť v 
podpazuší, aby vám pomohol cítiť sa po celý deň 
sviežo a sucho.

• Sóda bikarbóna pomáha zbaviť sa zápachov a 
predchádzať ich vzniku.


