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Citrus Bliss™ Deodorant

PRODUKTBESKRIVELSE 
Vores deodorant tilsat dōTERRA Citrus Bliss har en 
proprietær blanding af æteriske olier kombineret med 
natron, der aktivt beskytter mod lugt, mens tapioka 
absorberer fugt for en langvarig frisk følelse. Den lyse 
aroma af dōTERRA Citrus Bliss Opfriskende Blanding hjælper 
med at løfte humøret for en øget selvtillid i løbet af dagen.

ANVENDELSER
• For at opnå de bedste resultater påføres den dagligt på 

ren, tør hud for optimal optagelse.
• Fantastisk til både mænd og kvinder, påfør den når som 

helst, når du vil føle dig opfrisket.
• Hav den ved hånden i sportstasken eller på kontoret for 

praktisk støtte.
• Overvej at påføre den om aftenen inden sengetid, når din 

krop er kølig og fri for sved.

BRUGSANVISNING
Anvend på underarmene.

ADVARSLER 
Kun til udvortes brug. Bør ikke anvendes på beskadiget 
hud. Stop brugen, hvis der opstår udslæt eller irritation. 
Undgå sollys og UV-stråler i mindst 12 timer efter påføring.

INGREDIENSER
Tapiokastivelse, caprylic/caprintriglycerid, stearylalkohol, 
natriumbicarbonat, butyrospermum parkii (sheamør), cocos 
nucifera (kokosolie), helianthus annuus (solsikkeolie), 
simmondsia chinensis (jojobafrøolie), jojoba-estere, 
polyglyceryl-3 bivoks, hærdet ricinusolie, triethylcitrat, citrus 
aurantium dulcis (olie fra appelsinskal), citrus limon (olie 
fra citronskal), citrus paradisi (olie fra grapefrugtskal), 
citrus aurantifolia (olie fra limeskal), citrus nobilis (olie fra 
mandarinskal), citrus reticulata (olie fra mandarinskal), 
citrus clementina (olie fra klementinskal), citrus aurantium 
bergamia (olie fra bergamotskal), limonen, citral, linalool.

• Med CPTG-certificerede æteriske olier fra skallen 
fra vild appelsin, citronskal, skal fra grapefrugt, 
skal fra lime, skal fra mandarin, skal fra klementin 
og skal fra bergamot.

• Stivelse fra tapioka hjælper med at absorbere fugt 
under armene og hjælper med at du kan føle dig 
frisk og tør hele dagen.

• Natron hjælper med at neutralisere og forhindre lugt.


