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DESCRIEREA PRODUSULUI
Balsamul de buze dōTERRA SPA are o formulă naturală care
conține uleiuri din plante, produse botanice și uleiuri
esențiale pentru hidratarea și protejarea buzelor, în același
timp emanând un miros unic de uleiuri esențiale. Acest
balsam de buze extra hidratant conține uleiuri de cocos,
semințe de moringa și avocado alături de ceara de albine
pentru a aluneca mai ușor pe buze, hidratându-le în
profunzime, pentru întreaga zi. Împreună cu noua formulă
îmbunătățită, am adăugat două noi arome la amestecul
original de uleiuri esențiale de portocală sălbatică și mentă.
Balsamul de buze herbal conține amestecul vegetal
revigorant de uleiuri esențiale de verbenă citronată,
măghiran și mentă creață. Bucură-te de aromele
paradisului cu uleiurile esențiale de ylang ylang, clementină
și lămâie verde din balsamul de buze tropical.

UTILIZĂRI
Ingrediente: Original: Ulei de Cocos nucifera (cocos),

ceară de albine, ulei de moringa/esteri hidrogenați de
ulei de moringa, ulei din semințe de Aleurites
moluccanus (kukui), ulei de Persea gratissima (avocado)
ceară de albine poligliceril-3, bis-digliceril
poliaciladipat-2, ulei din coajă de Citrus sinensis
(portocală sălbatică) obținut prin presare, ulei de Mentha
piperita (mentă), fitosteril canola gliceride, fosfolipide,
tocoferol, trigliceride caprilice/ caprice, poligliceril-3
diizostearat, extract din frunze de Stevia rebaudiana, ulei
Tropical: Ulei de
de Glycine soja (soia), acetat de tocoferil.Tropical:
Cocos Nucifera (cocos), ceară de albine (Cera Alba),
esteri din ulei de moringa/ulei de moringa hidrogenat,
ulei de Aleurites Moluccanus (sămânță), ulei de Persea
Gratissima (avocado), ceară de albine poligliceril-3,
bis-digliceril poliaciladipat-2, ulei de Citrus aurantifolia
(Lămâie verde) din coajă, fitosteril canola gliceride, ulei
de Citrus clementina (coajă), fosfolipide, Ulei de Cananga
Odorata (floare), tocoferol, trigliceride caprilice/caprice,
poligliceril-3 diizostearat, extract de Stevia Rebaudiana
(ștevie) (frunză/tulpină), ulei de Helianthus Annuus
(floarea-soarelui) (sămânță), tocopheryl acetate, limonen,
linalool, benzoat de benzil, farnesol, salicilat de benzil,
geraniol, eugenol. Herbal: Ulei de Cocos Nucifera
(cocos), ceară de albine (Cera Alba), esteri din ulei de
moringa/ulei de moringa hidrogenat, ulei de Aleurites
Moluccanus (sămânță), ulei de Persea Gratissima
(avocado), ceară de albine poligliceril-3, bis-digliceril
poliaciladipat-2, ulei de Mentha Spicata (floare/
frunză/tulpină), fitosteril canola gliceride, fosfolipide,
ulei de Origanum Majorana (floare/frunză/tulpină),
tocoferol, trigliceride caprilice/caprice, poligliceril-3
diizostearat, extract de Stevia Rebaudiana (ștevie)
(frunză/tulpină), ulei de Lippia Citriodora (frunză), ulei
de Helianthus Annuus (floarea-soarelui) (sămânță),
tocopheryl acetate, limonen, linalool, eugenol.

•

Trebuie să ai mereu Balsamul de buze în geantă, în
special în lunile reci.

•

Folosește-l zilnic pentru a avea buze fine, hidratate
și sănătoase.

•

Pentru rezultate optime, aplică dimineața, după mese
și înainte de a merge la culcare.

•

Când folosești balsamul de buze seara, aplică puțin
balsam și în exteriorul conturului buzelor; acest lucru
va proteja conturul buzelor, deoarece este o zonă
predispusă la deshidratare.

•

Folosește-o împreună cu linia de produse dōTERRA SPA
pentru a-ți îmbunătăți experiența de utilizare a
produselor de îngrijire a pielii pe bază de uleiuri CPTGTM.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Aplică pe buze pe parcursul zilei, după caz.

PRECAUŢII
Doar pentru uz extern.

BENEFICII PRIMARE
• Fiecare balsam de buze conține un anumit amestec de uleiuri
esențiale, ceea ce oferă o experiență senzorială unică.
• Uleiul de moringa este un emolient care îmbunătățește
aspectul și confortul buzelor, conferindu-le o strălucire naturală.
• Uleiul de avocado asigură hidratarea și textura catifelată,
pentru buze cu un aspect sănătos și hidratat.
• Susține niște buze netede, oferind o aromă unică.
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