
dōTERRA™ SPA Hydrating Body Mist  
(Хидратиращ спрей за тяло dōTERRA™ SPA)

ОСНОВНИ СЪСТАВКИ И ПРЕДИМСТВА

• Осигурява ободряващите и придаващи енергия 
свойства на завладяващия бленд dōTERRA 
Beautiful.

• Маслата от слънчоглед, авокадо и маракуя 
помагат за успокояването, омекотяването и 
хидратирането на кожата и за постигане на 
здравословно сияние.

• Каприловия/капринов триглицерид (извлечен от 
кокос) подхранва и поддържа естествената 
бариера на кожата.

• Чиста и подхранена кожа благодарение на 
освежаващия аромат.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Почувствайте пълната хидратация на цялото тяло с 
хидратиращия спрей за тяло dōTERRA Spa. Ползите от 
завладяващия бленд dōTERRA Beautiful са комбинирани 
с подхранващите свойства на маслата от кокоса, 
слънчоглед, авокадо и маракуя. Този хидратиращ спрей 
ще направи кожата Ви здрава и сияйна.

УПОТРЕБИ
• Нанесете върху открита кожа, за да я поддържате мека 

и еластична през целия ден, за да изглеждат краката 
Ви гладки и нежни, докато носите къси панталони или 
пола.

• Освежете се преди среща или събитие с бързото 
ароматно действие на хидратиращия спрей за тяло.

• След вана или душ напръскайте тялото си с този 
ароматен спрей, за да запазите влагата и да се 
насладите на ароматните свойства.

• Нанесете по цялото тяло с лекота благодарение на 
възможността за 360-градусово нанасяне на 
хидратиращия спрей за тяло.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Напръскайте цялото тяло след къпане или по всяко време 
през деня, за да се почувствате ободрени. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Само за външна употреба. Избягвайте контакт с очите. 
Не се препоръчва преди продължително излагане на UV 
лъчи.

СЪСТАВКИ
Каприлов/капринов триглицерид, масло от Cocos 
nucifera (кокос), коко-каприлат, октилдодеканол, масло 
от кора на Citrus aurantifolia (лайм), масло от семена на 
Helianthus annuus (слънчоглед), масло от семена на 
Passiflora edulis (маракуя), екстракт от цвят на 
Osmanthus fragrans (османтус), токоферол, масло от 
плодовете на Citrus aurantium bergamia (бергамот), 
масло от Boswellia carterii (тамян), масло от Persea 
gratissima (авокадо), лимонена киселина.
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ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 
ЗА ПРОДУКТА


