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Dezodorant Citrus Bliss™

OPIS PRODUKTU 
Nasz dezodorant zawiera prawnie zastrzeżoną mieszankę 
olejków eterycznych dōTERRA Citrus Bliss, która w 
połączeniu z sodą oczyszczoną aktywnie chroni przed 
nieprzyjemnym zapachem. Tapioka pochłania wilgoć, 
zapewniając długotrwałą świeżość. Wyrazisty aromat 
orzeźwiającej mieszanki dōTERRA Citrus Bliss poprawia 
nastrój i zwiększa pewność siebie przez cały dzień.

UŻYCIE
• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, stosuj codziennie  

na czystą, suchą skórę dla zapewnienia optymalnego 
wchłaniania.

• Idealny zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Świeżość  
na wyciągnięcie ręki, gdy tylko tego potrzebujesz.

• Noś dezodorant w torbie na siłownię lub trzymaj w  
biurze, aby zawsze mieć go pod ręką.

• Stosuj wieczorem przed snem, gdy Twoje ciało jest 
bardziej zrelaksowane, a na skórze nie ma potu.

SPOSÓB UŻYCIA
Stosuj pod pachami.

UWAGI 
Wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Nie stosuj na 
uszkodzoną skórę. W razie wystąpienia wysypki lub 
podrażnienia przerwij stosowanie. Unikaj światła słonecznego i 
promieni UV przez co najmniej 12 godzin po zastosowaniu.

SKŁADNIKI
Skrobia z tapioki, trigliceryd kaprylowo-kaprynowy, akohol 
stearylowy, wodorowęglan sodu, masło shea 
(Butyrospermum parkii), olej z kokosa (Cocos nucifera),  
olej z nasion słonecznika (Helianthus annuus), olej z nasion 
jojoby (Simmondsia chinensis), estry jojoby, wosk pszczeli, 
uwodorniony olej rycynowy, cytrynian trietylu, olejek ze skórki 
słodkiej pomarańczy (Citrus aurantium dulcis), olejek ze 
skórki cytryny (Citrus limon), olejek ze skórki grejpfruta 
(Citrus paradisi), olejek ze skórki limonki (Citrus aurantifolia), 
olejek ze skórki mandarynki (Citrus nobilis), olejek ze skórki 
tangerynki (Citrus reticulata), olejek ze skórki klementynki 
(Citrus clementina), olejek ze skórki bergamotki (Citrus 
aurantium bergamia), limonen, cytral, linalol.

• Zawiera olejki eteryczne z certyfikatem CPTG 
(Testowana Certyfikowana Czysta Jakość) ze skórki 
dzikiej pomarańczy, cytryny, grejpfruta, limonki, 
mandarynki, tangerynki, klementynki i bergamotki.

• Skrobia z tapioki pomaga wchłaniać wilgoć pod 
pachami, zapewniając uczucie świeżości i suchości 
przez cały dzień.

• Soda oczyszczona pomaga neutralizować i 
zapobiegać nieprzyjemnym zapachom.

Wszystkie słowa oznaczone znakiem towarowym lub zastrzeżone znakiem towarowym są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy dōTERRA Holdings, LLC.


