
ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 
ЗА ПРОДУКТА

Всички думи със символа за търговска или регистрирана търговска марка представляват запазени търговски или регистрирани търговски марки на dōTERRA Holdings, LLC.

ОПИСАНИЕ 
Citrus Bliss освежаващ сапун за баня създава 
приповдигнато, пречистващо изживяване и осигурява 
енергизиращ тласък на Вашето ежедневие. Уникалният 
патентован бленд от етерични масла на dōTERRA Citrus 
Bliss създава по хармоничен начин изтънчен аромат. 
Естествените ексфолиращи свойства на зърната от 
слънчогледов восък и прах от портокалова кора действат 
заедно, за да омекотяват, изглаждат и стимулират 
подмладяването на кожата. 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Добавете вода, за да направите богата пяна със сапуна. 
Използвайте го под душа, във ваната или на мивката.  
За да издържи сапуна по-дълго, го дръжте сух между 
употребите. Да се съхранява на стайна температура. 
Избягвайте прекомерната топлина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Само за външна употреба. Избягвайте контакт с очите.

СЪСТАВКИ 
Натриев палмат, натриев кокоат, вода (Aqua), глицерин, 
масло от кора на Citrus Aurantium Dulcis (портокал), 
восък от семена на Helianthus Annuus (слънчоглед), прах 
от кора на Citrus Aurantium Dulcis (портокал), масло от 
кора на Citrus Limon (лимон), натриев хлорид, натриев 
глюконат, масло от плод на Litsea Cubeba, масло от кора 
на Citrus Paradisi (грейпфрут), масло от кора на Citrus 
Nobilis (мандарина), масло от кора на Citrus Aurantium 
Bergamia (бергамот), тетранатриев глутамат диацетат, 
масло от семена на Simmondsia Chinensis (жожоба), 
галактоарабинан, масло от кора на Citrus Reticulata 
(тангерина), масло от кора на Citrus Clementina 
(клементина), цитрусова киселина, токоферол, масло от 
семена на Helianthus Annuus (слънчоглед), екстракт от 
плод на Vanilla Planifolia, прах от сока на листата на Aloe 
Barbadensis (алое вера), лимонен, линалол.

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

• Формулиран с Citrus Bliss освежаващ бленд от 
див портокал, лимон, грейпфрут, мандарина, 
бергамот, тангерина и клементина, Ви помaга да 
се отпуснете и да повдигнете настроението си. 

• Ексфолиращите зърна от слънчогледов восък и 
прах от портокалова кора омекотяват, изглаждат 
и стимулират по естествен път подмладяването 
на кожата. 

• Глицеринът на растителна основа хидратира 
кожата и спомага за задържането на влагата, 
като същевременно осигурява гладкото 
прилагане на нежната сапунена вода. 
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