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VOORNAAMSTE VOORDELEN

• Frankincense heeft een verzachtend effect op 
de huid.

• Afrikaanse zwarte zeep, een combinatie van 
karitéboter, kokosnootolie, palmpitolie en 
cacaoschil, helpt het gevoel van hydratatie in  
de huid te verbeteren.

• Zonnebloemolie, een verzachtend middel in  
de zeep, hydrateert en verjongt de huid.

• Combineert CPTG essentiële oliën van Black 
Spruce, Ho Wood, Frankincense, Blue Tansy  
en German Chamomile.

dōTERRA Balance™ Badbar

PRODUCTBESCHRIJVING
De dōTERRA Balance Badzeep is voorzien van de dōTERRA 
Balance Aardende Blend om een kalmerende, evenwichtige 
ervaring te creëren. Met behulp van een gepatenteerde 
combinatie van CPTG™ essentiële oliën, waaronder Black 
Spruce, Ho Wood, Frankincense, Blue Tansy en German 
Chamomile, zorgt de badzeep voor een warm en houtachtig 
aroma. Bovendien helpen de Afrikaanse zwarte zeep en de 
zonnebloemolie in het zeepblok om de huid zacht en 
gehydrateerd te laten aanvoelen.

TOEPASSINGEN
• Zet het naast je badkuip zodat je er gemakkelijk bij kunt.

• Gebruik in combinatie met de andere producten uit de 
dōTERRA SPA-lijn voor een unieke, wellnesservaring in  
je eigen huis.

• Doe er wat vlaswol omheen en maak je eigen doe-het-
zelf gevilte zeep.

GEBRUIKSAANWIJZING
Voeg water toe om de badzeep flink te laten schuimen. 
Gebruik in de douche, bad of bij de wastafel. Houd de zeep 
tussen het gebruik door droog zodat hij langer meegaat. 
Alleen voor extern gebruik. Bewaar op kamertemperatuur. 
Vermijd te hoge temperaturen.

VOORZICHTIG
Alleen voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen.

Ingrediënten: Sodium Palmate, Sodium Cocoate 
Water (Aqua), Glycerine, Butyrospermum Parkii (Shea) 
Boter, Picea Mariana Tak/Blad Oil, Cinnamomum 
Camphora Linaloolifera Bladolie, Sodium Chloride, 
Boswellia Carterii Olie, Sodium Gluconate, IJzeroxide 
(CI 77499), Tetrasodium Glutamate Diacetate, 
Potassium Shea Butterate, Tanacetum Annuum 
Bloem/Blad/Stengelolie, Chamomilla Recutita 
(Matricaria) Olie, Potassium Cocoate, Potassium Palm 
Kernelate, IJzeroxide (CI 77491), Helianthus Annuus 
(Zonnebloem) Pitolie, IJzeroxide (CI 77492), 
Osmanthus fragrans bloemextract, Tocopherol, 
Rosmarinus Ocinalis (Rozemarijn) Bladextract, 
Plantago Major Bladextract, Aloe Barbadensis 
Bladsappoeder, Theobroma Cacao (Cocoa) 
Schilextract, Natriumbenzoaat,  Kaliumsorbaat 
Citroenzuur, Linalool, Limoneen
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