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dōTERRA™ SPA
Serenity™ Bath Bar

• dōTERRATM SerenityTM essentiële olie samenstelling
zorgt voor een kalmerende omgeving

• Jojobapitolie staat bekend om z'n snel absorberende
werking en vermogen om zeer goed te hydrateren

• Plantaardige glycerine hydrateert de huid, helpt
de vochtbalans te behouden en zorgt voor soepel
aanbrengen van zacht zeepsop

• Aloëbladsap is zuiverend, hydraterend,
verzorgend en verzachtend voor de huid

• Natuurlijke kaolienklei geeft het stuk zeep een
prachtige lavendelpaarse kleur

PRODUCTOMSCHRIJVING 
De doTERRA™ SPA Serenity™ Bath Bar is een uniek stuk 
zeep voor een uniek gevoel, sop, aroma en reinigende 
beleving. In tegenstelling tot reguliere zepen met 
schadelijke oppervlakteactieve stoffen laat deze natuurlijke 
badzeep uw huid schoon, glad en zacht aanvoelen. Vanaf 
de allereerste keer zult u merken dat deze zeep anders is 
dan de zeep die u hiervoor gebruikte. De zeep schuimt licht 
en glijdt makkelijk over de huid om grondig te reinigen en 
tegelijkertijd te hydrateren met jojobazaadolie, plantaardige 
glycerine en aloëverasap. Dit stuk zeep met het 
kalmerende en ontspannende aroma van onze dōTERRA™ 
Serenity™ Restful Blend geeft u een moment van 
gelukzalige rust. Beleef een luxe, reinigende, aromatische 
spa-ervaring met dōTERRA's natuurlijke, originele badzeep.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Voeg water toe om de badzeep flink te laten schuimen. 
Gebruik in de douche, bad of bij de wastafel. Laat de zeep 
tussentijds drogen zodat deze langer meegaat. Bewaar op 
kamertemperatuur. Vermijd te hoge temperaturen.

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

INGREDIËNTEN
Sodium Palmate, Sodium Cocoate Water (Aqua), glycerine, 
Lavandula angustifolia (Lavendel) Bloem/Blad/Stengelolie, 
Juniperus virginiana (Cederhout) Houtolie, Cinnamomum 
camphora linaloolifera (Ho Hout) Bladolie, Cananga odorata 
(ylang ylang) bloemolie, Origanum majorana (Marjolein) Bloem/
Blad/Stengelolie, Anthemis nobilis (Romeinse Kamille) Bloem/
Blad/Stengelolie, Vetiveria zizanoides (Vetiver) Wortelolie, 
Vanilla planifolia (Vanilleboon) Fruitextract, Santalum 
paniculatum (Hawaïaans Sandelhout) Houtolie, Simmondsia 
chinensis (Jojoba) Zaadolie, Aloe barbadensis (Aloë Vera) 
Bladsappoeder, Kaolien, Sodium Gluconate, Helianthus annuus 
(Zonnebloem) Zaadolie, Tetrasodium Glutamate Diacetate, 
Tocoferol, Galactoarabinan, Sodium Chloride, citroenzuur


