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dōTERRA™ SPA 
Hydraterende Bodyspray

• Biedt de verkwikkende, stimulerende voordelen 
van de dōTERRA Beautiful Captivating blend.

• De oliën van Zonnebloem, Avocado en 
Passievrucht verzorgen, verzachten en hydrateren 
de huid voor een algehele, gezonde glans.

• Caprylic/Capric Triglyceride (verkregen uit 
kokosnoot), verzorgt en behoudt de natuurlijke 
barrière van de huid.

• Help de huid schoon en gevoed aanvoelen met 
een verfrissende geur.

PRODUCTBESCHRIJVING
Hydrateer je hele lichaam met de dōTERRA Spa 
Hydraterende Bodyspray. De voordelen van dōTERRA 
Beautiful Captivating Blend gaan gepaard met de 
verzorgende eigenschappen van kokosnoot, zonnebloem, 
avocado en passievrucht. Deze hydraterende spray zorgt 
voor een gezond uitziende, stralende huid.

TOEPASSINGEN
• Breng het aan op je blote huid om het de hele dag zacht 

en soepel te houden en je benen er glad en zijdezacht 
uitzien als je een korte broek of rok draagt.

• Fris je op voor een afspraakje, een evenement of een 
vergadering met een snelle, geurende spray van de 
Hydraterende Bodyspray.

• Spray na het douchen of een bad Hydraterende 
Bodyspray over je lichaam om het vocht vast te zetten  
en te genieten van de directe aromatische voordelen.

• Dankzij de 360 graden airless applicatie van de 
Hydraterende Bodyspray is het eenvoudig aan te brengen 
op je hele lichaam.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Spray over het gehele lichaam na een bad of gedurende de 
dag voor een verkwikkende boost.

VOORZICHTIG
Alleen voor extern gebruik. Vermijd contact met de ogen. 
Niet aanbevolen om te gebruiken voorafgaand aan UV-
blootstelling.

INGREDIËNTEN
Caprylic/capric triglyceride, Cocos nucifera (kokos) olie, 
coco-caprylete, octyldodecanol, Citrus aurantifolia 
(limoen) schilolie, Helianthus annuus (zonnebloem) 
pitolie, Passiflora edulis (passievrucht) zaadolie, 
Osmanthus fragrans (osmanthus) bloemextract, 
tocopherol, Citrus aurantium bergamia (bergamot) 
fruitolie, Boswellia carterii (wierook) olie, Persea 
gratissima (avocado) olie, citroenzuur.


