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HUVUDINGREDIENSER OCH FÖRDELAR

• Eterisk olja från vildapelsin är känd för sina 
renande egenskaper

• Eterisk olja från douglasgran är renande för huden 
och har upplyftande aromatiska egenskaper

• Eterisk olja från frankincense är föryngrande för 
huden och har en balanserande effekt på känslor

• Sheasmör ger djup återfuktning samtidigt som den 
främjar smidig hud 

• Kakaosmör är lugnande och är naturligt 
hudvårdande

• Jojobaolja absorberas snabbt av huden och ger 
fukt och hjälper till att främja mjuk hud 

• Avokadoolja har essentiella fettsyror som hjälper 
till att bibehålla en hälsosam och återfuktad hud

PRODUKTBESKRIVNING
Skäm bort din hud med den djupt återfuktande och lyxiga 
känslan från dōTERRA® SPA Återuppbyggande Body Butter. 
Basen i denna naturliga produkt kombinerar shea- och 
kakaosmör, kända för att vara djupt återfuktande och med 
egenskaper som kan ge smidigare hud. Jojobaolja 
absorberas snabbt och hjälper till att återfukta huden, 
medan avokadoolja tillför essentiella fettsyror och ger 
näring och mjuk hud. Eteriska oljor CPTG® från vildapelsin, 
douglasgran och frankincense gör att denna blandning kan 
användas för att skämma bort sig själv med en intensivt 
aromatisk spa-upplevelse samtidigt som den också har 
renande och föryngrande egenskaper.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER 
• Applicera på kroppen, massera in på händer, armbågar, 

knän och alla delar av kroppen som behöver djup 
återfuktning. Förvara i rumstemperatur.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
Enbart för utvärtes bruk. Undvik hög värme.

INGREDIENSER:
Vatten (Aqua), Caprylic/Capric Triglycerider, Hydrogenerad 
vegetabilisk olja, C10-18 Triglycerider, Cetearylalkohol, 
Glycerylbehenat, Glycerin, Cetylpalmitat, Persea gratissima 
(Avokado) Olja, Butyrospermum parkii (Shea) smör, Glyceryl 
Stearate, Cetylalkohol, Theobroma cacao (Kakao) smör från 
frön, Citrus sinensis (Vildapelsin) kallpressad olja från skal, 
Pseudotsuga menziesii (Douglasgran) olja från grenar/ blad, 
Boswellia carterii (Frankincense) olja, Prunus amygdalus 
dulcis (Sötmandel) olja, Olea europaea (Oliv) olja från frukt, 
Simmondsia chinensis (Jojoba) olja från frön, 
natriumlauroylglutamat, Natriumstearoylglutamat, 
Stearinsyra, Cetylhydroxyethylcellulosa, Natriumanisat, 
Natriumfytat, Dehydronsyra, Xantangummi, Natriumbensoat, 
Bivax, Citronsyra, Ethylhexylglycerin, Benzylalkohol, 
Natrumhydroxid

dōTERRA Spa® Återuppbygg-
ande Body Butter

do-TERRA® SPA REPLENISHING 
BODY BUTTER 
Net Wt. 198g
Artikelnummer: 37470001
Grossistpris: 17,50 € / 16,50 PV


