
GALVENIE IEGUVUMI

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Visi vārdi ar preču zīmi vai reģistrētas prečzīmes simbolu ir „dōTERRA Holdings, LLC” prečzīme vai reģistrēta prečzīme.

• Vīrakam ir remdējoša ietekme uz ādu.

• Āfrikas melno ziepju, karitē riekstu sviesta, 
kokosriekstu eļļas, palmu kodolu eļļas un kakao 
sēnalu kombinācija sniedz pilnībā mitrinātas ādas 
sajūtu.

• Ādu mīkstinošā viela — saulespuķu eļļa mitrina un 
atjauno ādu.

• Satur CPTG kategorijas melnās egles, kamparkoka, 
vīraka, zilo biškrēsliņu un ārstniecisko kumelīšu 
ēteriskās eļļas.

PRODUKTA APRAKSTS
dōTERRA Balance vannas ziepes satur dōTERRA Balance 
zemējošo maisījumu, radot nomierinošu un līdzsvarojošu 
pieredzi. Vannas ziepēm, kas satur CPTG kategorijas 
melnās egles, kamparkoka, vīraka, zilo biškrēsliņu un 
ārstniecisko kumelīšu ēteriskās eļļas, ir silts koksnes 
aromāts. Kā arī ziepēs iekļautās Āfrikas melnās ziepes un 
saulespuķu eļļa padara ādu maigu un mitrinātu.

IZMANTOŠANA
• Turiet vannas tuvumā, lai varētu ērti paņemt.

• Lietojiet kopā ar citiem produktiem dōTERRA SPA klāstā, 
lai gūtu mājas SPA pieredzi.

• Uzlieciet ziepēm nelielu vilnas tinumu, lai izveidotu 
paštaisītas ziepes ar filcu.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Samitriniet, lai vannas ziepes sāktu putot. Mazgājieties ar 
ziepēm dušā, vannā vai pie izlietnes. Lai ziepes kalpotu 
ilgāk, starp lietošanas reizēm turiet sausumā. Tikai ārīgai 
lietošanai. Uzglabājiet istabas temperatūrā. Neturiet 
pārmērīgā karstumā.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Tikai ārīgai lietošanai. Nepieļaujiet saskari ar acīm. 

Sastāvdaļas: nātrija palmāts, nātrija kokoāts, ūdens 
(Aqua), glicerīns, butyrospermum parkii (karitē) 
sviests, picea mariana zaru/lapu eļļa, cinnamomum 
camphora linaloolifera lapu eļļa, nātrija hlorīds, 
boswellia carterii (vīraka) eļļa, Sodium Gluconate, 
dzelzs oksīdi, (CI 77499), Tetrasodium Glutamate 
Diacetate, kālija karitē butirāts, tanacetum annuum 
ziedu/lapu/kāta eļļa, chamomilla recutita 
(ārstniecības kumelītes) eļļa, kālija kokoāts, kālija 
palmas kernelāts, dzelzs oksīdi, (CI 77491), 
helianthus annuus (saulespuķes) sēklu eļļa, dzelzs 
oksīdi, (CI 77492), osmanthus fragrans (osmanta) 
zieda ekstrakts, tokoferols, rosmarinus officinalis 
(rozmarīna) lapu eļļa, plantago major lapu ekstrakts, 
aloe barbadensis lapu sulas pulveris, theobroma 
cacao (kakao) sēnalu ekstrakts, nātrija benzoāts, 
kālija sorbāts, citronskābe, linalols, limonēns
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