Săpun de baie revigorant
Citrus Bliss™
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DESCRIEREA PRODUSULUI
Săpunul de baie revigorant Citrus BlissTM creează o
experiență purificatoare și revigorantă și conferă un plus de
energie rutinei tale zilnice. Amestecul unic și brevetat de
uleiuri esențiale dōTERRA Citrus Bliss creează în mod
armonios o aromă aparte. Proprietățile exfoliante naturale
ale mărgelelor din ceară de floarea soarelui și coaja de
portocală pulbere se combină pentru a conferi pielii o
textură fină și delicată și pentru a o stimula. Disponibil ca
săpun individual și la set de 3.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Adaugă apă pentru a forma o spumă bogată. Folosește la
duș, în cadă sau la chiuvetă. Pentru ca săpunul să dureze
mai mult, menține-l uscat între utilizări. Doar pentru uz
extern. A se păstra la temperatura camerei. A se evita
căldura în exces.

PRINCIPALELE INGREDIENTE ȘI BENEFICII

PRECAUŢII
Doar pentru uz extern. A se evita contactul cu ochii.

• Formulat cu amestecul revigorant Citrus Bliss ce
conține portocală sălbatică, lămâie, grapefruit,
mandarină, bergamotă, tangerină și clementină care
te ajută să te relaxezi și să ai o dispoziție bună.
• Proprietățile exfoliante ale mărgelelor din ceară
de floarea soarelui și coaja de portocală pulbere
conferă în mod natural pielii o textură fină și
delicată și stimulează aspectul reîntinerit al pielii.
• Glicerina derivată din plante hidratează pielea și
contribuie la retenția umidității, asigurând în
același timp o aplicare ușoară a spumei delicate.

COMPOZIȚIE
Palmat de sodiu, cocoat de sodiu, apă (Aqua), glicerină, ulei
de Citrus Aurantium Dulcis (portocală) (coajă), ceară din
semințe de Helianthus Annuus (floarea soarelui), pulbere
din coajă de Citrus Aurantium Dulcis (portocală), ulei de
Citrus Limon (lămâie) (coajă), clorură de sodiu, gluconat de
sodiu, ulei de Litsea Cubeba (verbină exotică) (fruct), ulei de
Citrus Paradisi (grapefruit), ulei de Citrus Nobilis
(mandarină) (coajă), ulei de Citrus Aurantium Bergamia
(bergamotă) (coajă), tetrasodiu glutamat diacetat, ulei de
Simmondsia Chinensis (jojoba) (sămânță), galactoarabinan,
ulei de Citrus Reticulata (tangerină) (coajă), ulei de Citrus
Clementina (coajă), acid citric, tocoferol, ulei de Helianthus
Annuus (floarea soarelui) (sămânță), extract de fruct de
Vanilla Planifolia, pulbere de suc din frunze de Aloe
Barbadensis, limonen, linalool.
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