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Ingrediënten: Water, Gaultheria Procumbens of 
Amerikaanse wintergroen olie uit bladeren, 
Cinnamomum Camphora (kamfer)olie, menthol, 
cetearyl alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis of 
amandelboom (zoete amandel)olie, 
stearinezuur, glyceryl stearaat, PEG-100 
stearaat, Mentha Piperita of pepermunt 
(pepermunt)olie, Eucalyptus Globulus of blauwe 
gomboomolie uit bladeren, caprylic/capric 
triglyceride, butylene glycol, ceteareth-20, 
hydroxyethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl 
taurate copolymer, squalaan, phenoxyethanol, 
dimethicone, caprylyl glycol, Cananga Odorata 
of parfumboomolie uit bloemen, acrylates/
C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, 
xanthaangom, Capsicum Frutescens of 
chilipepervruchtextract, ethylhexylglycerine, 
hexylene glycol, polysorbaat 60, maltodextrine, 
tanacetum annuum of boerenwormkruidolie uit 
bloemen, bladeren en stam, sorbitan 
isostearate, natriumpyroglutamaat, tetrasodium 
glutamate diacetate, Osmanthus Fragrans of 
schijnhulstbloemenextract, Chamomilla Recutita 
of kamilleolie, allantoine, Helichrysum Italicum 
of kerrieplantolie uit bloemen, bladeren en 
stam, Gardenia Florida of Kaapse jasmijn 
vruchtextract, Aloe Barbadensis of aloë vera 
poeder van bladsap, retinyl palmitaat, 
natriumhydroxide, chlorella vulgaris extract, 
limoneen, linalool.

Deep Blue Rub™

Kalmerende Rub voor de Spieren

• Samengesteld met de gepatenteerde Deep Blue blend 
van essentiële oliën en andere krachtige ingrediënten.

• Gemengd op een basis van hydraterende zalf die je huid 
zacht maakt zonder een vettig gevoel achter te laten.

• Ontworpen om probleemgebieden te kalmeren, te 
ontspannen en op een natuurlijk wijze te verlichten.

• Deep Blue Rub helpt de spanning te verminderen en 
zorgt voor gerichte, rustgevende verlichting.

PRODUCTBESCHRIJVING 
Deep Blue Rub™ is een crème samengesteld met de 
dōTERRA Deep Blue™ essentiële olie blend en natuurlijke 
plantenextracten die probleemgebieden verzachting 
bieden. Deep Blue Rub combineert essentiële oliën die 
bekend staan om hun comfort en verkoelende werking op 
spieren en gewrichten. Wintergreen, Camphor, Peppermint, 
Ylang Ylang, Helichrysum, Blue Tansy, Blue Chamomile en 
Osmanthus werken samen om een verkoelende, warme 
sensatie te bieden, vooral na een intensieve training. Deze 
essentiële oliën bieden kalmerende voordelen en comfort 
voor de rug, benen en voeten. 

GEBRUIK
• Smeer op je vingers, polsen, schouders en nek na een 

lange werkdag.
• Breng aan onder je voeten en op je knieën voor en na 

inspanning voor een verkwikkend en verkoelend effect.
• Of je nu een paar keer per week traint of niet weg te 

slaan bent bij de sportschool, bewaar Deep Blue Rub in 
je sporttas voor gerichte ondersteuning op elk moment.

• Na een lange dag op de lage rug masseren.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN 
Masseer de lotion op de aangedane plekken. Uitsluitend 
voor uitwendig gebruik.

WAARSCHUWINGEN 
Kan een reactie van de gevoelige huid veroorzaken.  
Vermijd contact met de ogen. Niet gebruiken op wonden  
of beschadigde huid. Buiten bereik van kinderen bewaren.


