
dōTERRA™ SPA
Serenity™ Bath Bar

PRODUKTINFORMATION

HOVEDINGREDIENSER OG FORDELE

• Den æteriske olieblanding dōTERRA SerenityTM 
fremmer et beroligende miljø

• Jojobaolie er kendt for sin hurtige optagelse og 
evne til at fugte dybt

• Vegetabilsk glycerin fugter huden og hjælper med 
at holde på fugten, mens den giver en glat 
påføring med mildt skum

• Aloe vera-saft er rengørende, fugtgivende, 
lindrende og blødgørende for uden

• Naturligt kaolinler giver baren en smuk 
lavendelfarvet farve

PRODUKTBESKRIVELSE 
dōTERRA™ SPA SerenityTM Badebar er en one-of-a-kind 
bar, som giver en unik følelse, skum-, aroma- og rense-
oplevelse. I modsætning til normal sæbe med grove 
overfladeaktive stoffer efterlader denne naturlige badebar 
en hud, der føles ren, glat og blød. Fra første gang du 
bruger den, vil du lægge mærke til at denne bar er tydeligt 
anderledes fra enhver anden bar eller sæbe, du har brugt 
før. Den har en blid skummende effekt, som glider let over 
huden og rengør grundigt samtidig med at den giver fugt 
med jojobaolie, vegetabilsk glycerin og aloe vera-saft. 
Vores dōTERRATM SerenityTM Hvilende Blanding har en 
beroligende og afslappende aroma, så denne badebar vil 
sende dig hen i en tilstand af lyksalig hvile. Nyd en kraftig, 
rengørende, aromatisk spaoplevelse med dōTERRAs 
naturlige og virkelig originale badebar.

BRUGSVEJLEDNING
Tilføj vand for at få badebaren til at skumme. Brug den 
under bruseren, i badet eller ved vasken. For at få din 
bar til at holde længere, bør du opbevare den tørt 
mellem brug. Opbevares ved stuetemperatur. Undgå 
ekstrem varme.

ADVARSLER 
Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene.

INGREDIENSER
Sodium palmate, sodium cocate, Vand (Aqua), glycerin, Olie fra 
lavandula angustifolia (lavendel)-blomst/blad/stilk, Juniperus 
virginiana-træolie (cedertræ), Cinnamomum camphora 
linaloolifera-bladolie (Ho wood), Cananga odorata-blomsterolie 
(ylang ylang), olie fraoriganum majorana (merian)-blomst/blad/
stilk, olie fra anthemis nobilis (romersk kamille)-blomst/blad/
stilk, Vetiveria zizanoides-rodolie (vetiver), Vanilla planifolia-
frugtekstrakt (vanilje), Santalum paniculatum-træolie 
(hawaiiansk sandeltrl), Simmondsia chinensis-kerneolie 
(Jojoba), pulver fra juice fra bladene af aloe barbadensis (aloe 
vera), kaolin, natriumgluconat, olie fra kerner af helianthus 
annuus (solsikke), tetrasodium glutamate diacetate, tocopherol, 
galactoarabinan, natriumklorid, citronsyre

dōTERRA™ SPA 
Serenity™ Bath Bar
113 g

Varenummer: 60203544

Alle ord med et varemærke eller symbolet for registeret varemærke er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende dōTERRA Holdings, LLC ©2019 dōTERRA Holdings, LLC  dōTERRA SPA Serenity™ Bath Bar  PIP DA  100319


