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dōTERRA™ SPA 
Serenity™ Bath Bar 
(Сапун за баня Serenity™)
113 g

Продуктов номер: 60203544

• Етеричното масло на dōTERRA Serenity™ 
промотира спокойствие

• Маслото от семена на жожоба е познато със 
своите способности за бързо усвояване и 
овлажняване в дълбочина

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

• Сокът от листата на алое пречиства, хидратира, 
успокоява и омекотява кожата

• Естествената каолинова глина придава на 
сапуна красив лавандулов оттенък

Основни Съставки и Ползи

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Овлажняващият сапун за баня Serenity™ на dōTERRA™ СПА е 
единствен по рода си сапун, който осигурява уникално 
усещане, пяна, аромат и почистващо изживяване. За 
разлика от обикновените сапуни с груби повърхностни 
вещества, този естествен сапун за баня прави кожата чиста, 
гладка и мека. Още от първата употреба ще забележите, че 
този сапун е наистина различен от всеки друг сапун, който сте 
използвали преди. Притежава нежна пяна, която се плъзга по 
кожата с лекота и старателно почиства и овлажнява, с масло 
от семена на жожоба, глицерин на растителна основа и сок 
от алое вера. Напоен с успокояващия и релаксиращ аромат 
на бленда на dōTERRA™ Serenity™, този сапун ще Ви пренесе 
в състояние на блажен покой. Насладете се на богато, 
почистващо, ароматно спа изживяване с естествения 
оригинален сапун за баня на dōTERRA™.

НАСОКИ 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 цвят/листо/стъбло на Lavandula angustifolia (лавандула), 
масло от Juniperus virginiana (кедрово дърво), масло от листата 
наCinnamomum camphora linaloolifera (дърво Хо), масло от 
цветовете на Cananga odorata (иланг иланг), масло от цвят/
листо/стъбло на Origanum majorana (майорана), масло от 
цвят/листо/стъбло на Anthemis nobilis (римска лайка), масло от 
корените на Vetiveria zizanoides (ветивер), екстракт от 
плодовете на Vanilla planifolia (ванилия), масло от Santalum 
paniculatum (хавайско сандалово дърво), масло от семената 
на Simmondsia chinensis (жожоба),сок от листата на Aloe 
barbadensis (алое вера), каолин, натриев глюконат, масло от 
семена на Helianthus annuus (слънчоглед), тетранатриев 
глутамат диацетат, токоферол, галактоарабинан, натриев 
хлорид, лимонена киселина
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ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 
ЗА ПРОДУКТА


