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HLAVNÉ ZLOŽKY A ÚČINKY

• Doplnená o esenciálne oleje z myrhy, borievky
a grapefruitu, ktoré sú známe svojimi očisťujúcimi
a vyhladzujúcimi účinkami

• Bambucké maslo prináša pleti hydratáciu
a rovnováhu

• Výťažok z malachitu je bohatý na meď a má
detoxikačné účinky

• Výťažok zo šošovicového semena pomáha znižovať
viditeľnosť pórov

• Prírodný íl beraclay (zelený) obsahuje zinok,
selénium, meď a iné prvky, ktoré pomáhajú očistiť
pokožku a zlepšiť vzhľad mastnej pleti

dōTERRA™ SPA 
Detoxikačná bahenná maska 
Čistá hmotnosť: 113,4 g

Kód produktu: 37490001
Veľkoobch. cena: 14,50 €
PV: 13,50

POPIS PRODUKTU 
Doprajte svojej pokožke vzácne dary zeme - esenciálne 
oleje CPTG™, prírodný íl, čistiace minerály a výživné 
rastlinné látky. Detoxikačná maska dōTERRA™ SPA je 
prírodnou bahennou maskou, ktorá má čistiace  
a detoxikačné účinky a zároveň zmenšuje vzhľad pórov, 
jemných línií a vrások. Táto patentovaná maska je 
doplnená o esenciálne oleje z myrhy, borievky a grapefruitu 
a prináša luxusný a aromatický zážitok ako z kúpeľov, ktorý 
rozmaznáva pokožku a oživuje zmysly.

POUŽITIE 
Masku naneste v tenkej vrstve na tvár, krk a dekolt. 
Nechajte ju pôsobiť 3 až 5 minút a opláchnite teplou vodou.

UPOZORNENIE 
Iba na vonkajšie použitie. Vyhnite sa kontaktu s očami. 

ZLOŽENIE:
Voda (Aqua), kaolín, bentonit, glycerín, cetearyl alkohol, oxid 
titaničitý, esenciálny olej z borievky (Juniperus communis), 
esenciálny olej z kôry grapefruitu (Citrus paradisi), 
esenciálny olej z myrhy (Commiphora myrrha), bambucké 
maslo (Butyrospermum parkii), extrakt z čakankového 
koreňa (Cichorium intybus), extrakt zo šošovicového 
semena (Lens esculenta), extrakt z listov zeleného čaju 
(Camellia sinensis), výťažok z malachitu, montmorillonit, 
kyselina dehydrooctová, kyselina meďnatá 
pyrolidónkarboxylová, živica, kremičitan horečnato hlinitý, 
stearoyl-laktát sodný, decylglukozid, etylhexylglycerín, guma 
z Acacia senegal, fytát sodný, anizát sodný, benzoát sodný, 
kyselina citrónová, xantánová guma, benzylalkohol, sľuda, 
hydroxid sodný 
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