dōTERRA® SPA
frissítő testvajjal

TERMÉKINFORMÁCIÓS OLDAL

TERMÉKLEÍRÁS
Kényeztesse bőrét a dōTERRA® SPA frissítő testvajjal, mely
tökéletesen hidratál és jó érzéssel tölt el. A természetes gél
shea és kakaómagvaj ötvözete, melyek jól ismertek
mélyhidratáló hatásukról és arról, hogy elősegítik a bőr
rugalmasságát. A jojobamagolajat gyorsan beszívja a bőr
és hidratálja is. Az avokádóolaj esszenciális zsírsavakat
tartalmaz, mely táplálja és puhává teszi a bőrt. A CPTG®
(Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőség) vadnarancs,
duglászfenyő és tömjén illóolajok intenzív illatot és spa
élményt nyújtanak, miközben tisztító és fiatalító hatásuk
is van.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Testen alkalmazza, az intenzív hidratálás érdekében
masszírozza el a kezén, a könyökén, a térdén és
testének más területein. Szobahőmérsékleten tárolja.

FIGYELMEZTETÉS
Csak külső használatra. Szembe ne kerüljön.

KULCSFONTOSSÁGÚ ÖSSZETEVŐI ÉS
LEGFONTOSABB ELŐNYEI
• A vadnarancs illóolaj tisztító hatása jól ismert
• A duglászfenyő illóolaj tisztítja a bőrt és
hangulatemelő illata van
• A tömjénolajnak fiatalító hatása van a bőrre nézve
és nyugtatóan hat az érzelmekre
• A shevaj mélyen hidratál, miközben elősegíti a bőr
rugalmasságát
• A kakaómagvaj nyugtató hatású és természetesen
táplálja a bőrt

ÖSSZETEVŐK:
víz, kapril/kaprinsav triglicerid, hidrogénezett növényolaj,
C10-18 triglicerid, cetearil-alkohol, gliceril-behenát, glicerin,
cetil-palmitát, Persea gratissima (avokádóolaj),
Butyrospermum parkii (sheavaj), gliceril -sztearát, cetil
-alkohol, theobroma kakaómag, citrus sinensis
(vadnarancshéjolaj), Pseudotsuga menziesii (duglászfenyő)
ág/levélolaj, Boswellia carterii (tömjénolaj), Prunus
amygdalus dulcis (édesmandulaolaj), Olea europaea
(olívaolaj), Simmondsia chinensis (jojobaolaj), nátrium-lauroilglutamát, nátrium-sztearoil-glutamát, sztearinsav, cetilhidroxi-etil-cellulóz, nátrium-anizát, nátrium-fitát, dehidroecetsav, xantán gumi, nátrium benzoát, méhviasz, citromsav,
etilhexil glicerin, benzil alkohol, nátrium-hidroxid

• A jojobamagolajat gyorsan beszívja a bőr, mely
hidratálja és puhává teszi a bőrt
• Az avokádóolaj esszenciális zsírsavakat tartalmaz,
mely a bőrt egészségessé és hidratálttá teszi
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- TERRA® SPA REPLENISHING
do
BODY BUTTER
Nettó tömeg: 198g
Termékszám: 37470001
Nagykereskedői ár: 17,50 € / 16,50 PV
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