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ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Поглезете кожата си с ценни дарове от Земята—етерични 
масла в съответствие със стандарта CPTG™, естествени 
земни глини, пречистващи минерали и подхранващи 
растителни продукти. Детоксифициращата кална маска на 
dōTERRA™ SPA е маска с естествена глина, която 
предоставя пречистващи и детоксифициращи ползи, като 
намалява появата на пори, фини линии и бръчки. Смесена 
с етерични масла от смирна, хвойна и грейпфрут в 
съответствие със стандарта CPTG, тази специална маска 
предлага луксозна и ароматна спа процедура, която 
подхранва кожата и събужда сетивата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНE
Нанесете тънък, равен слой върху лицето, гушата и 
деколтето. Оставете маската да действа за 3-5 минути и 
изплакнете с топла вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Само за външна употреба. Избягвайте контакт с очите.

СЪСТАВКИ 
Вода (Aqua), каолин, бентонит, глицерин, цетеарилов 
алкохол, титанов диоксид, масло от плод на хвойна 
(Juniperus communis), масло от кора на грейпфрут (Citrus 
paradisi), масло от смирна (Commiphora myrrha), масло от 
карите (Butyrospermum parkii), екстракт от корен на 
цикория (Cichorium intybus), екстракт от семе на леща (Lens 
esculenta), екстракт от листа на зелен чай (Camellia 
sinensis), екстракт от малахит,  монтморилонит, 
дехидроцетна киселина, медна сол на Пиролидон 
карбоксилна киселина, силициев двуокис, магнезиев 
алуминиев силикат, натриев стеароил лактилат, децил 
глюкозид, етилхексилглицерин, гуми арабика от акация, 
натриев фитат, натриев анисат, натриев бензоат, лимонена 
киселина, ксантанова гума, бензилов алкохол, слюда, 
натриев хидроксид 

ОСНОВНИ СЪСТАВКИ И СВОЙСТВА

Детоксифицираща  
кална маска

dōTERRA™ SPA 
Detoxifying Mud Mask
113.4g

Номер на продукта: 37490001
Цена на едро: 14,50 € 
PV: 13,50

• Смесена с масла от смирна, хвойна и 
грейпфрут—позната с техните пречистващи и 
омекотяващи свойства

• Маслото от карите увлажнява и балансира 
кожата

• Екстрактът от малахит е богат на мед и има 
детоксифициращи свойства

• Екстрактът от семе на леща подпомага 
намаляването на появата на пори

• Естествената земна зелена глина (bareclay) 
съдържа цинк, селен, мед и други елементи, които 
подпомагат почистването на кожата и спомагат за 
намаляването на появата на мазна кожа


