
©2019 dōTERRA Holdings, LLC  dōTERRA SPA Serenity™ Bath Bar  PIP NO 100319Alle ord som etterfølges av symbol for varemerke eller registrert varemerke er varemerker eller registrerte varemerker som eies av dōTERRA Holdings, LLC

dōTERRA™ SPA 
Serenity™ Bath Bar 
(Serenity™ Badesåpe)
113 g

Artikkelnummer: 60203544

• dōTERRA™ Serenity™-blandingen av eteriske oljer 
fremmer en beroligende følelse

• Jojoba-frøoljen er kjent for rask absorbering, og 
sin dype, fuktgivende egenskap

• Plante-utvunnet glyserinhydrat hydrerer huden, og 
hjelper til med å beholde fuktighet og gi en jevn 
påføring av det milde skummet

• Saften fra aloe-bladene virker rensende, 
fuktgivende, beroligende og mykgjørende på huden

• Naturlig kaolin-leire gir såpen en vakker lavendel-
nyanse

HOVEDINGREDIENSER OG -FORDELER

PRODUKTBESKRIVELSE
dōTERRA™ SPA Serenity™-badesåpe er en enestående såpe som 
gir en unik opplevelse med sitt myke skum, gode aroma og 
rensende egenskap. I motsetning til vanlige såper med harde 
overflateaktive midler, vil badesåpen gi deg en ren og silkemyk 
følelse. Fra første bruk vil du merke at denne såpen er klart 
forskjellig fra andre såper du har brukt tidligere. Den har 
skånsom skummende virkning mot huden, og rengjør samtidig 
som den er fuktende, med jojoba-frøolje, planteutvunnet 
glyserin og aloe vera-saft. Den inneholder den beroligende og 
avslappende aromaen fra dōTERRA™ Serenity™ Restful Blend, og 
badesåpen fører deg inn i en tilstand av ro og avslapning. Få en 
rik, rensende og aromatisk spaopplevelse med dōTERRAs 
naturlige og originale badesåpe.

BRUKSANVISNING
Fukt såpen med vann for å hente frem det rike skummet. 
Bruk i dusjen, i badekaret eller ved vasken. Hold 
såpestykket tørt når det ikke er i bruk, så varer det lenger. 
Oppbevares ved romtemperatur. Unngå overdreven varme.

FORHOLDSREGLER 
Kun for utvortes bruk. Unngå kontakt med øynene.

INGREDIENSER
Natrium-palmat, Natrium-cocoat, Vann (Aqua), glyserin, 
Lavandula angustifolia (Lavendel) blomst/blad/stilk-olje, 
Juniperus virginiana (Sedertre) treolje, Cinnamomum 
camphora linaloolifera (Ho-tre) bladolje, blomsterolje av 
Cananga odorata (Ylang ylang), Origanum majorana (Merian) 
blomst/blad/stilk-olje, Anthemis nobilis (Romersk kamille) 
blomst/blad/stilk-olje, rotolje fra Vetiveria zizanoides 
(Vetiver), fruktekstrakt fra Vanilla planifolia (Vanilje), Treolje 
av Santalum paniculatum (Sandeltre fra Hawaii), frøolje fra 
Simmondsia chinensis (Jojoba), Aloe barbadensis (Aloe vera) 
pulver av bladsaft, Kaolin, Natriumglukonat, Helianthus 
annuus (Solsikke) frøolje, Tetrasodium Glutamat Diacetat, 
Tokoferol, Galactoarabinan, natriumklorid, Sitronsyre.
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