dōTERRA SPA
Výživné tělové máslo
®

INFORMACE O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Hýčkejte si svoji pokožku díky bohaté hydrataci a pocitem
luxusu, které Vám přináší výživné tělové máslo dōTERRA® SPA.
Základem tohoto přírodního másla je bambucké máslo a máslo
z kakaových bobů, které jsou známé svou hloubkovou
hydratační schopností a také schopností podporovat pružnost
pokožky. Olej z jojobových semen se rychle vstřebává
do pokožky a zanechává ji hydratovanou, zatímco avokádový
olej poskytuje esenciální mastné kyseliny, které pokožku
zanechávají hladkou a vyživují ji. Esenciální oleje třídy CPTG®
z divokého pomeranče, douglaska jídle a kadidla udělají
z tohoto luxusního másla skutečný aromatický požitek jako
z lázní a pokožce zároveň poskytnou očišťující a omlazující
účinky.

POUŽITÍ
• Nanášejte na pokožku těla a vmasírujte do rukou, loktů,
kolen či jiných míst, které potřebují intenzivní hydrataci.
Uchovávejte při pokojové teplotě.

UPOZORNĚNÍ

HLAVNÍ SLOŽKY A ÚČINKY
• esenciální olej z divokého pomeranče je znám
pro své očistné účinky
• esenciální olej z douglaské jedle očišťuje pokožku
a má povznášející aromatické účinky
• esenciální olej z kadidla omlazuje pokožku
a pomáhá udržet emoční rovnováhu
• bambucké máslo má hloubkové hydratační účinky
a zároveň podporuje pružnost pokožky
• máslo z kakaových bobů je uklidňující a přirozeně
vyživuje pokožku
• olej z jojobových semen se rychle vstřebává
do pokožky, hydratuje ji a zanechává ji hladkou
• avokádový olej obsahuje esenciální mastné
kyseliny, které mají hydratační a omlazující účinky
na pokožku

Pouze pro vnější použití. Vyhněte se kontaktu s očima.

SLOŽENÍ:
voda (Aqua), triglycerid kaprylový / kaprinový, hydrogenovaný
rostlinný olej, C10-18 triglyceridy, cetearyl alkohol, glyceryl
behen, glycerin, cetyl palmitát, olej z Persea gratissima
(avokádo), máslo z Butyrospermum parkii (bambucké), glyceryl
stearate, cetyl alkohol, máslo z bobů Theobroma cacao (kakao),
olej lisovaný z Citrus sinensis (divoký pomeranč), olej z větviček
a listů Pseudotsuga menziesii (douglaský jedle), olej z Boswellia
carterii (kadidlo), olej z Prunus amygdalus dulcis (sladká
mandle), olej z plodu Olea europaea (oliva), olej ze semene
Simmondsia chinensis (jojoba), lauroylglutamát sodný,
stearoylglutamát sodný, kyselina stearová,
cetylhydroxyetylcelulóza, anýz sodný, fytát sodný, kyselina
dehydrooctová, xanthanová guma, benzoát sodný, včelí vosk,
kyselina citronová, etylhexylglycerín, benzylalkohol, hydroxid
sodný

- TERRA® SPA REPLENISHING
do
BODY BUTTER
Čistá hmotnost 198 g
Kód výrobku: 37470001
Velkoobchní cena: 17,50 €
PV: 16,50
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