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FŐ ÖSSZETEVŐK ÉS ELŐNYÖK

dōTERRA™ SPA 
tápláló testvaj

TERMÉKLEÍRÁS 
Kényeztesse bőrét a dōTERRA SPA tápláló testvaj adta 
gazdag hidratálással. Ennek a természetes készítménynek 
az alapja sheavaj és kakaóvaj keveréke, amelyekről 
köztudott, hogy képesek mélyen hidratálni a bőrt, és 
elősegíteni annak rugalmasságát. A jojobaolaj gyorsan 
beszívódik a bőrbe és hidratált megjelenést kölcsönöz neki, 
míg az avokádóolaj táplálja és puhítja a bőrt. A CPTG™ 
(Tanúsított, Tiszta, Letesztelt Minőség) minősítésű 
vadnarancs, duglászfenyő és tömjén esszenciális olajok 
intenzív aromatikus spaélménnyé varázsolják ezt a 
kényeztető formulát.

HASZNÁLATI MÓDOK 
• Masszírozza be vele a kezeit, a térdét, a könyökét és 

azokat a testrészeit, ahol a bőrének jellemzően több 
hidratálásra van szüksége.

• Amikor legközelebb egy otthoni spa estével kényezteti 
magát, vesse be a Tápláló testvajat is – az esszenciális 
olajok hangulatjavító, megújító aromája kellemes élmény 
lesz az orrának és a bőrének is.

• A rugalmas és sima érzetű bőr érdekében illessze be 
rendszeres bőrápolási rutinjába.

• A lehető legtöbb jótékony hatás érdekében alkalmazza 
a többi dōTERRA SPA termékkel együtt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Vigyen fel belőle bőségesen – különös tekintettel a száraz 
területekre – a mély hidratálásért. Túlzott hőhatástól 
távol tartandó. 

FIGYELMEZTETÉS 
Csak külső használatra. Kerülje a szemmel való érintkezést.

ÖSSZETEVŐK
Víz, kapril/kaprikus triglicerid, hidrogénezett növényi olaj, 
C10-18 trigliceridek, cetearil-alkohol, gliceril-behenát, 
glicerin, cetil-palmitát, persea gratissima (avokádó) olaj, 
butyrospermum parkii (shea) vaj, gliceril-sztearát, cetil-
alkohol, theobroma cacao (kakaó) magjából előállított vaj, 
citrus sinensis (narancs) héjából préselt olaj, pseudotsuga 
menziesii (duglászfenyő) ágából/leveléből kivont olaj, 
boswellia carterii (tömjén) olaj, prunus amygdalus dulcis 
(édesmandula) olaj, olea europaea (olajfa) gyümölcséből 
kivont olaj, simmondsia chinensis (jojoba) magjából kivont 
olaj, nátrium-lauroil-glutamát, nátrium-sztearoil-glutamát, 
sztearinsav, cetil-hidroxietil-cellulóz, nátrium-anizát, 
nátrium-fi tát, dehidro-ecetsav, xantángumi, nátrium-
benzoát, méhviasz, citromsav, etil-hexil-glicerin, benzil-
alkohol, nátrium-hidroxid, citrál, citronellol, limonén, linalol.

• A vadnarancs, duglászfenyő és tömjén esszenciális 
olajok felemelő aromatikus előnyöket biztosítanak.

• A sheavaj mélyen hidratálja a bőrt, és elősegíti 
annak rugalmasságát.

• A kakaóvaj nyugtatja és természetes módon 
táplálja a bőrt.

• A jojobaolaj a bőrbe gyorsan beszívódva táplálja, 
hidratálja és puhítja azt.

• Az avokádóolaj hozzájárul az egészséges és 
hidratált megjelenésű bőr fenntartásához.


