Mască detoxifiantă cu
nămol dōTERRA™ SPA

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

PRODUCT DESCRIPTION
Răsfăţaţi-vă pielea cu darurile speciale ale pământului
-uleiuri esenţiale CPTG™, argilă naturală, minerale
purificatoare şi extracte vegetale nutritive. Masca
detoxifiantă de nămol doTERRA SPA este o mască de argilă
naturală care oferă beneficii de purificare şi detoxifiere
reducând în acelaşi timp aspectul porilor şi al ridurilor fine
şi profunde, Infuzată cu uleiuri esenţiale CPTG de mir,
ienupăr şi grapefruit, această mască cu formulă proprie
oferă un tratament de spa luxos şi aromat, care răsfaţă
pielea şi stimulează simţurile.

INDICAŢII DE ULITIZARE
Aplicaţi în strat subţire şi uniform pe faţă, gât şi decolteu.
Lăsaţi timp de 3-5 minute şi clătiţi cu apă caldă.

PRECAUŢII
Numai pentru uz extern. Evitaţi contactul cu ochii.

INGREDIENTE CHEIE ŞI BENEFICII
• Infuzată cu uleiuri esenţiale de mir, ienupăr şi
grapefruit -cunoscute pentru beneficiile lor de
curăţare şi netezire
• Untul de shea hidratează şi echiibrează pielea
• Extractul de malachit este bogat în cupru şi oferă
beneficii detoxifiante
• Extractul de seminţe de linte contribuie la
diminuarea aspectului porilor
• Argila naturală “beraclay” (verde) conţine zinc,
seleniu, cupru şi alte elemente care ajută la
purificarea pielii şi la reducerea aspectului uleios
al pielii

INGREDIENTE
Apă (Aqua), caolin, bentonită, glicerol, alcool cetostearilic,
dioxid de titan, ulei din fruct de ienupăr (Juniperus communis),
ulei din coajă de grapefruit (Citrus paradisi), ulei de mir
(Commiphora Myrrha), unt de shea (Butirospermum parkii),
extract din rădăcină de cicoare (Cichorium intybus), extract din
seminţe de linte (Lens esculenta), extract din frunză de ceai
verde (Camellia sinensis), extract de malachit, montmorillonit,
acid dehidroacetic, sare de cupru a acidului pirolidon
carboxilic, dioxid de siliciu, silicat de magneziu şi aluminiu,
stearoil lactilat de sodiu, decil glucozidă, etil hexil glicerină,
gumă Acacia Senegal, fitat de sodiu, anisat de sodiu, benzoat
de sodiu, acid citric, gumă xantan, alcool benzilic, mică,
hidroxid de sodiu

dōTERRA™ SPA
Detoxifying Mud Mask
Greutate neta: 113,4g

Numărul de catalog: 37490001
Preţ de membru: 14,50 €
PV: 13,50
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