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Loţiune pentru mâini  
Citrus Bliss™

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Loțiunea pentru mâini dōTERRA SPA Citrus BlissTM este o 
loțiune hrănitoare, catifelată, ce conține amestecul 
revigorant de uleiuri esențiale CPTGTM Grad Testat Pur 
Certificat Citrus Bliss ce asigură tonifierea și frumusețea 
pielii. Această formulă ușoară hidratantă cu substanțe 
emoliente de îngrijire și extracte naturale din plante îți 
menține pielea sănătoasă și hidratată. Cunoscut pentru 
aroma sa revigorantă, amestecul brevetat Citrus Bliss 
îmbogățește această loțiune cu proprietăți energizante și de 
reîmprospătare. Loțiunea pentru mâini Citrus Bliss este 
ambalată într-un recipient mic și ușor de utilizat, fiind 
perfectă pentrucălătorii și asigurarea hidratării mâinilor pe 
întreg parcursul zilei.

UTILIZĂRI 
• Când ai nevoie de o pauză rapidă, masează loțiunea de 

mâini dōTERRA SPA Citrus Bliss în mod uniform pe ambele 
mâini pentru a te bucura de aroma sa de citrice.

• Include Citrus Bliss, unul dintre amestecurile dōTERRA 
preferate din totdeauna, în rutina ta de dimineață pentru 
un plus de stimulare.

• O poți purta în geantă atunci când te afli în deplasare și o 
poți aplica după ce te speli pe mâini.

• În anotimpurile reci, include Loțiunea de mâini Citrus Bliss 
ca parte dintr-o rutină de hidratare eficientă.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Aplică pe mâini pentru a elimina senzația de piele uscată.

PRECAUŢII 
Doar pentru uz extern.

• Formulă care hidratează mâinile fără să ungă.

• Are o dimensiune perfectă pentru a-l ține în mașină, a-l lua 
la birou sau a-l purta cu tine oriunde ai merge.

• Conține extracte din plante care lasă pielea moale și hidratată.

• Uleiurile din semințe de floarea soarelui și macadamia sunt 
cunoscute pentru proprietățile lor hidratante excepționale  
și pentru capacitatea lor de a menține nivelul de hidratare  
al pielii. 

Ingrediente: Apă (Aqua), trigliceride caprilice/
caprice, glicerină, alcool cetearilic, ulei de 
Helianthus Annuus (floarea-soarelui) (sămânță), 
pentilenglicol, celuloză microcristalină, diheptil 
succinat, stearat de gliceril, proteină de ovăz 
hidrolizată din sare de potasiu a derivaților acidului 
oleic, alcool behenilic, ulei de Cocos Nucifera 
(cocos), ulei de Macadamia Ternifolia (sămânță), 
ulei de Olea europaea (măsline) (fruct), unt de 
Astrocaryum Murumuru (sămânță), unt de 
Theobroma Grandiflorum (sămânță), ulei de 
Aleurites moluccana (sămânță), ulei de Plukenetia 
Volubilis (sămânță), ulei de Citrus sinensis 
(portocală) (coajă) obținut prin presare, ulei de 
Citrus limon (lămâie) (coajă), ulei de Citrus Paradisi 
(grapefruit) (coajă), ulei de Citrus nobilis 
(mandarină) (coajă), ulei de Citrus aurantium 
bergamia (bergamotă) (coajă), uleiul de tangerină 
(coajă), ulei de Citrus clementina (coajă), extract de 
Vanilla Planifolia (fruct), fructe nesaponificabile de 
Olea Europaea (măsline), esteri din ulei de jojoba/
ulei de macadamia (sămânță), ulei de Simmondsia 
Chinensis (jojoba) (sămânță), scualan, scualen, 
tocoferol, extract de Solanum Lycopersicum 
(tomată) (fruct), extract de Argania spinosa (argan) 
(frunză), extract de Simmondsia Chinensis (jojoba) 
(frunză), macadamiat de fitosteril, fitosteroli, fitat de 
sodiu, extract de Bellis Perennis (margaretă) 
(floare), hidroxiacetofenonă, gumă de xantan, gumă 
de celuloză, oleat de gliceril, hialuronat de sodiu, 
Alcool benzilic, copolimer de capriloil glicerină/acid 
sebacic, citral, limonen, Linalool.


