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חמאת גוף

חמאת גוף  

כמות 198 גרם

שמן אתרי תפוז בר ידוע בזכות יתרונותיו המטהרים 	

 חמאת שיאה מעניקה לחות עמוקה ומספקת  	
גמישות לעור

חמאת זרעי קקאו מרגיעה ומזינה את העור באופן טבעי 	

שמן זרעי חוחובה נספג במהירות לתוך העור, מעניק  	
לחות ועוזר לרכך את העור

 בשמן אבוקדו יש חומצות שומן חיוניות אשר שומר על  	
מראה עור בריא ומלא לחות

תיאור המוצר 
הבסיס של הנוסחה הטבעית הזו משלב שיאה וחמאת זרעי 

קקאו, הידועות בלחות העמוקה והיכולת לספק גמישות לעור. 
שמן זרעי חוחובה נספג במהירות לתוך העור ועוזר לשמור על 
לחות העור, בעוד ששמן אבוקדו מספק חומצות שומן חיוניות 

 CPTG המזינות ומרככות את העור. שמנים אתרים בעלי תו התקן
של תפוז בר, אשוח דאגלס ולבונה הופכים את הנוסחה המפנקת 

הזו לחווית ספא ארומטית עוצמתית תוך מתן יתרונות טיהור 
והתחדשות. 

הוראות שימוש
מרחו על הגוף, עסו את הידיים, המרפקים, הברכיים וכל אזור 

אחר הזקוק ללחות  אינטנסיבית. אחסנו בטמפרטורת החדר.

אזהרות 
לשימוש חיצוני בלבד. הימנעו ממגע עם העיניים.

רכיבים
Water (Aqua), Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated

,Vegetable Oil, C10-18 Triglycerides, Cetearyl Alcohol
Glyceryl Behenate, Glycerin, Cetyl Palmitate, Persea

(gratissima (Avocado) Oil, Butyrospermum parkii (Shea
Butter, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Theobroma cacao

Cocoa) Seed Butter, Citrus sinensis (Wild Orange) Peel Oil)
/Expressed, Pseudotsuga menziesii (Douglas Fir) Branch

Leaf Oil, Boswellia carterii (Frankincense) Oil, Prunus
 amygdalus dulcis (Sweet Almond) Oil, Olea europaea

 (Olive) Fruit Oil, Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil,
 Sodium Lauroyl Glutamate, Sodium Stearoyl Glutamate,

 Stearic Acid, Cetyl Hydroxyethylcellulose, Sodium Anisate,
 Sodium Phytate, Dehydroacetic Acid, Xanthan Gum,

 ,Sodium Benzoate, Beeswax, Citric Acid 
Ethylhexylglycerin, Benzyl

 פנקו את העור עם לחות עשירה ותחושה יוקרתית של 
dōTERRA חמאת הגוף של

יתרונות עיקריים
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