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DESCRIEREA PRODUSULUI
Săpunul de baie dōTERRA Balance conține amestec pentru 
echilibrare dōTERRA Balance, pentru a-ți oferi o experiență 
calmantă și a te ajuta să-ți regăsești echilibrul. Utilizând o 
combinație exclusivă de uleiuri esențiale CPTG™, incluzând 
molid negru, lemn de Ho, tămâie, mușețel albastru 
marocan și mușețel german, săpunul de baie oferă o aromă 
caldă și lemnoasă. În plus, conține săpun negru african și 
ulei de floarea-soarelui, care lasă pielea moale și hidratată.

UTILIZĂRI
• Ține-l lângă cadă pentru a fi mereu la îndemână.

• Utilizează-l împreună cu alte produse din linia de produse 
dōTERRA SPA pentru o experiență unică de spa, chiar la 
tine acasă.

• Aplică puțin semitort pentru a-ți crea propriul săpun 
împâslit făcut acasă.

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.

PRECAUŢII
Doar pentru uz extern. Evitați contactul cu ochii. 

BENEFICII PRIMARE

• Tămâia are un efect calmant asupra pielii.

• Săpunul negru african, realizat dintr-o combinație 
de unt de shea, ulei de cocos, ulei de palmier 
(sâmbure) și coajă de cacao, contribuie la 
îmbunătățirea senzației de hidratare a pielii.

• Uleiul de floarea-soarelui, substanță emolientă din 
compoziția săpunului, hidratează și reîntinerește 
pielea.

• Combină uleiuri esențiale CPTG de molid, lemn de 
Ho, tămâie, mușețel albastru marocan, mușețel 
albastru marocan și mușețel german.

Ingrediente: Palmat de sodiu, Cocoat de sodiu, Apă 
(Aqua), Glicerină, unt de Butyrospermum Parkii 
(shea), ulei de Picea Mariana (ramură/frunză), ulei de 
Cinnamomum Camphora Linaloolifera (frunză), 
clorură de sodiu, ulei de Boswellia carterii, Sodium 
Gluconate, oxizi de fier (CI 77499), Tetrasodium 
Glutamate Diacetate, butirat de potasiu din shea, ulei 
de Tanacetum Annuum (floare/frunză/tulpină), ulei 
de Chamomilla Recutita (mușețel german), cocoat de 
potasiu, oleat de potasiu din palmier (sâmbure), oxizi 
de fier (CI 77491), ulei de Helianthus Annuus (floarea-
soarelui) (sămânță), oxizi de fier (CI 77492), extract de 
Osmanthus fragrans (floare), Tocopherol, ulei de 
Rosmarinus Officinalis (rozmarin) (frunză), extract de 
Plantago Major (frunză), pudră din suc de Aloe 
Barbadensis (frunză), extract de Theobroma Cacao 
(cacao) (coajă), Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, acid citric, Linalool, Limonene
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