Gel de duș revigorant
dōTERRA SPA
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DESCRIEREA PRODUSULUI
Gelul de duș revigorant dōTERRA SPA este un gel de duș
natural infuzat cu uleiuri esențiale, care oferă o experiență
de curățare bogată și aromatică, în stil Spa. Aromele
revigorante ale uleiurilor esențiale CPTGTM de bergamotă,
grapefruit și cedru au efecte de reîmprospătare și bună
dispoziție, fiind alegerea perfectă pentru a-ți începe ziua.
Surfactanții naturali derivați din ulei de cocos asigură o
curățare delicată și totuși profundă, fără să irite pielea.
Acest gel natural de curățare asigură formarea unei spume
perfecte care alunecă pe piele, lăsând-o curată, netedă și
cu un parfum proaspăt.

UTILIZĂRI

BENEFICII PRIMARE

•

Începe-ți dimineața cum se cuvine cu aroma proaspătă
și revigorantă a Gelului de duș revigorant.

•

Când îl aplici pe piele, masează ușor cu mișcări
circulare pentru a crea mai multă spumă.

•

Gelul de duș revigorant este produsul perfect pentru a-l
folosi atunci când dorești să te relaxezi cu o baie caldă
sau un duș cald la sfârșitul zilei.

•

Folosește-l împreună cu alte produse din linia dōTERRA
SPA pentru un maxim de beneficii.

• Uleiul esențial de bergamotă are o aromă care
binedispune și echilibrează.

INDICAŢII DE UTILIZARE

• Uleiul esențial de grapefruit are o aromă
energizantă și revigorantă care te binedispune.

Aplică o cantitate mică pe pielea umedă sau utilizează-l cu
un burete de baie. Clătește bine pentru o piele curată,
proaspătă și mătăsoasă.

• Uleiul esențial de cedru asigură relaxarea.
• Metil-oleoil-tauratul de sodiu este un agent de
curățare delicat fără surfactanți, derivat din natură
și este ușor biodegradabil.

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

COMPOZIŢIE
apă (Aqua), lauroil-metil-izetionat de sodiu, cocamidopropil
betaină, metil-oleoil-taurat de sodiu, heptil glucozidă,
cocoil-izetionat de sodiu, clorură de sodiu, ulei de Citrus
Paradisi (grapefruit) (coajă), acid citric, ulei de Citrus
aurantium bergamia (bergamotă) (coajă), benzoat de sodiu,
potassium Sorbate, tetrasodium glutamate diacetate, ulei
de Juniperus virginiana, limonen, linalool.
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