Mydlo na kúpanie
dōTERRA Balance™

INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
Mydlo na kúpanie dōTERRA Balance obsahuje Uzemňujúcu
zmes dōTERRA Balance, aby vám prinieslo upokojujúci a
vyrovnávajúci zážitok. Mydlo na kúpanie prináša hrejivú a
drevitú arómu vďaka patentovanej kombinácii esenciálnych
olejov triedy CPTG™ vrátane Smreka čierneho, Gáfrovníka,
Kadidla, Vratiča a Harmančeka. Okrem toho tiež mydlo
obsahuje africké čierne mydlo a slnečnicový olej, ktoré
pomáhajú zanechať pokožku na dotyk hebkú a hydratovanú.

POUŽITIE
• Mydlo si uložte k vani, aby ste k nemu mali ľahký prístup.
• Použitím s ostatnými produktmi z radu dōTERRA SPA
dosiahnete doma jedinečný kúpeľný zážitok.
Zloženie: Palmát sodný, kokoát sodný, voda (Aqua),
glycerín, maslo Butyrospermum parkii (bambucké
maslo), olej z vetvičiek/listov Picea mariana, olej z
listov Cinnamomum camphora linaloolifera, chlorid
sodný, olej Boswellia carterii, glukonát sodný, oxidy
železa (CI 77499), diacetát glutamátu tetrasodného,
draselné mydlo bambuckého masla, olej z kvetov/
listov/stoniek Tanacetum annuum, olej Chamomilla
recutita (rumanček), draselné mydlo kokosového
oleja, draselné mydlo palmojadrového oleja, oxidy
železa (CI 77491), olej zo semien Helianthus annuus
(slnečnica), oxidy železa (CI 77492), výťažok z kvetov
Osmanthus fragrans, tokoferol, výťažok z listov
Rosmarinus officinalis (rozmarín), výťažok z listov
Plantago major, prášok šťavy z listov Aloe
barbadensis, výťažok zo šupky Theobroma cacao
(kakaový bôb), benzoát sodný, sorban draselný,
kyselina citrónová, linalool, limonén.

• Vyrobte si pomocou vlneného česanca vlastné plstené
mydlo.

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. Len na vonkajšie použitie. Skladujte pri izbovej
teplote. Chráňte pred nadmerným teplom.

UPOZORNENIE
Len na vonkajšie použitie. Zabráňte kontaktu s očami.

HLAVNÉ ÚČINKY
• Kadidlo má na pokožku utišujúci účinok.
• Africké čierne mydlo, kombinácia bambuckého
masla, kokosového oleja, oleja z palmových jadier
a šupky kakaových bôbov, pomáha v pokožke
zlepšiť pocity hydratácie.
• Slnečnicový olej, zvláčňujúca látka v mydle,
hydratuje a omladzuje pokožku.
• Spája esenciálne oleje triedy CPTG Smrek čierny,
Gáfrovník, Kadidlo, Vratič a Harmanček.
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