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Citrus Bliss™ dezodor

TERMÉKLEÍRÁS 
A dōTERRA Citrus Bliss szabadalmazott esszenciálisolaj-
keverék és szódabikarbóna kombinációjával készülő 
dezodor aktívan véd a kellemetlen testszag ellen, míg a 
hozzáadott tápióka felszívja a nedvességet a hosszan tartó 
frissesség érdekében. A dōTERRA Citrus Bliss Pezsdítő 
keverék élénk aromája segít a hangulat javításában, aminek 
köszönhetően egész napon át nagyobb önbizalmat ad.

HASZNÁLATI MÓDOK
• A legjobb eredmény érdekében vigye fel mindennap 

tiszta, száraz bőrre, hogy megfelelően beszívódjon. 
• Férfiak és nők számára is kiváló, használja bármikor, 

amikor egy kis felfrissülésre vágyik.
• Tartsa kéznél a sporttáskájában vagy az irodában, hogy 

kényelmesen alkalmazhassa szükség esetén.
• Felviheti akár este lefekvés előtt is, amikor a teste nincs 

felmelegedve és megizzadva.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A hónalj területén alkalmazza.

FIGYELMEZTETÉS 
Csak külső használatra. Ne használja sérült bőrfelületen. 
Kiütés vagy irritáció esetén hagyja abba a használatát.  
A felvitelt követően legalább 12 órán át kerülje a napfényt 
és az UV-sugárzást.

ÖSSZETEVŐK
Tápiókakeményítő, kapril/kaprikus triglicerid, sztearil-
alkohol, nátrium-hidrogén-karbonát, butyrospermum parkii 
(shea) vaj, cocos nucifera (kókusz) olaj, helianthus annuus 
(napraforgó) magjából kivont olaj, simmondsia chinensis 
(jojoba) magjából kivont olaj, jojobaolaj észterei, 
poligliceril-3 méhviasz, hidrogénezett ricinusolaj, trietil-
citrát, citrus aurantium dulcis (narancs) héjából kivont olaj, 
citrus limon (citrom) héjából kivont olaj, citrus paradisi 
(grépfrút) héjából kivont olaj, citrus aurantifolia (zöldcitrom) 
héjából kivont olaj, citrus nobilis (édes mandarin) héjából 
kivont olaj, citrus reticulata (tangerin) héjából kivont olaj, 
citrus clementina (klementin) héjából kivont olaj, citrus 
aurantium bergamia (bergamott) héjából kivont olaj, 
limonén, citrál, linalol.

• Vadnarancshéjból, citromhéjból, grépfrúthéjból, 
zöldcitromhéjból, mandarinhéjból, tangerinhéjból, 
klementinhéjból és bergamotthéjból kinyert CPTG 
minősítésű esszenciális olajokkal készül.

• A tápiókakeményítő felszívja a hónalji nedvességet, 
így egész napon át segít a friss és száraz érzet 
megőrzésében.

• A szódabikarbóna hozzájárul a kellemetlen 
testszag semlegesítéséhez és megelőzéséhez.


