
©2019 dōTERRA Holdings, LLC  dōTERRA SPA Serenity™ Bath Bar  PIP SV  100419Alla ord med varumärke eller registrerad varumärkessymbol är varumärken eller registrerade varumärken dōTERRA Holdings, LLC

dōTERRA™ SPA 
Serenity™ Bath Bar
113 g

Artikelnummer: 60203544

• dōTERRAs essentiella oljeblandning Serenity™ 
främjar en lugnande miljö

• Jojobafröoljan är känd för att absorberas snabbt 
och återfukta på djupet

• Vegetabiliskt glycerin återfuktar huden och 
hjälper till att bibehålla fukt samtidigt som löddret 
appliceras enkelt

• Växtsaft av aloeblad är renande, fuktgivande, 
lugnande och mjukgörande på huden

• Naturlig kaolinlera ger tvålen en vacker 
lavendelfärg

HUVUDINGREDIENSER OCH FÖRDELAR

dōTERRA™ SPA
Serenity™ Bath Bar

PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBESKRIVNING 
dōTERRA™ SPA Serenity™ Bath Bar är en löddrande tvål 
med en unik känsla och doft för en härlig, rengörande 
upplevelse. Till skillnad från vanliga tvålar med starka 
ytaktiva ämnen lämnar den här naturliga badtvålen efter 
sig en känsla av ren, smidig och mjuk hud. Vid det första 
användningstillfället kommer du att märka att tvålen 
skiljer sig andra tvålar som du har använt tidigare. Den 
har ett milt lödder som lätt glider över huden och rengör 
på djupet samtidigt som den återfuktar med jojobafröolja, 
vegetabiliskt glycerin och växtsaft från aloe vera. 
Badtvålen med sin lugnande och avkopplande doft av 
dōTERRA™ Serenity™ Restful Blend skapar ett tillstånd av 
lyckligt lugn. Njut av en intensiv, renande, aromatisk 
spa-upplevelse med dōTERRAs naturliga badtvål.

ANVÄNDNING
Tillsätt vatten för att skapa lödder. Använd i duschen, 
badkaret eller vid handfatet. Håll badtvålen torr mellan 
användningstillfällena så räcker den längre. Förvaras vid 
rumstemperatur. Undvik för hög värme.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögonen.

INNEHÅLL
Natriumpalmat, Natriumkokoat, Vatten (Aqua), Glycerin, Olja av 
blommor/Blad/Stjälkar från Lavandula angustifolia (Lavendel), 
Olja av trä från Juniperus virginiana (Cederträ), Olja av blad från 
Cinnamomum camphora linaloolifera (Ho Wood), olja av 
blommor från Cananga odorata (Ylang ylang), Olja av blommor/
Blad/Stjälkar från Origanum majorana (Mejram), olja av 
Blommor/Blad/Stjälkar från Anthemis nobilis (Romersk 
kamomill), olja av rötter från Vetiveria zizanoides (Vetiver), 
extrakt av frukt från Vanilla planifolia (Vanilj), Olja av trä från 
Santalum paniculatum (Sandelträ från Hawaii), Olja av frö från 
Simmondsia chinensis (Jojoba), pulveriserad bladsaft från Aloe 
barbadensis (Aloe vera), Kaolin, Natriumglukonat, Olja av frön 
från Helianthus annuus (Solros), Tetranatriumglutamat-diacetat, 
Tokoferol, Galaktoarabinan, Natriumklorid, Citronsyra.


