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POPIS PRODUKTU
Povzbudzujúce mydlo na kúpanie Citrus Bliss vytvára 
povznášajúci očistný zážitok a prináša do vašich 
každodenných návykov energizujúcu vzpruhu. Jedinečná 
patentovaná zmes esenciálnych olejov dōTERRA Citrus 
Bliss harmonicky vytvára pozdvihnutú arómu. Prírodné 
exfoliačné vlastnosti guľôčok zo slnečnicového vosku a 
prášku zo šupky pomaranča spoločným pôsobením šetrne 
zjemňujú, vyhladzujú a stimulujú omladenie pleti. 

NÁVOD NA POUŽITIE
Pridaním vody vytvoríte s mydlom na kúpanie bohatú penu. 
Používajte v sprche, vo vani alebo pri umývadle. Aby mydlo 
vydržalo dlhšie, medzi jednotlivými použitiami ho nechajte 
vyschnúť. Skladujte pri izbovej teplote. Chráňte pred 
nadmerným teplom. 

UPOZORNENIE
Len na vonkajšie použitie. Zabráňte kontaktu s očami. 

ZLOŽENIE
Palmát sodný, sodná soľ kyseliny kokosovej, Aqua (voda), 
glycerín, olej zo šupky Citrus aurantium dulcis (pomaranč), 
vosk zo semien Helianthus annuus (slnečnica), prášok zo 
šupky Citrus aurantium dulcis (pomaranča), olej zo šupky 
Citrus limon (citrón), kuchynská soľ, glukonát sodný, olej z 
plodu Litsea cubeba (vavrín), olej zo šupky Citrus paradisi 
(grapefruit), olej zo šupky Citrus nobilis (citrónovník 
kráľovský), olej zo šupky Citrus aurantium bergamia 
(bergamot), diacetát glutamátu tetrasodného, olej zo 
semien Simmondsia chinensis (jojoba), galaktoarabinan, 
olej zo šupky Citrus reticulata (mandarínka), olej zo šupky 
Citrus clementina (klementínka), kyselina citronová, 
tokoferol, olej zo semien Helianthus annuus (slnečnica), 
výťažok z plodu Vanilla planifolia (vanilka), prášok zo šťavy 
listov Aloe barbadensis (aloa), limonén, linalool.

HLAVNÉ ÚČINKY

• Vyvinuté s Povzbudzujúcou zmesou Citrus Bliss, 
ktorá obsahuje oleje z divokého pomaranča, 
citróna, grapefruitu, citrónovníka kráľovského, 
bergamotu, mandarínky a klementínky, aby vás 
pomohla uvoľniť a povzniesť vám náladu.

• Exfoliačné guľôčky zo slnečnicového vosku a 
prášok zo šupky pomaranča prírodným spôsobom 
zjemňujú, vyhladzujú a stimulujú omladenie pleti.

• Glycerín získavaný zo zeleniny hydratuje pokožku, 
pomáha v nej udržiavať vlhkosť a zároveň zaisťuje 
hladké nanášanie jemnej mydlovej peny. 
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