dōTERRA™ SPA
Telový peeling

INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
Telový peeling dōTERRA™ Spa je prírodný peeling, ktorý
jemne odstraňuje odumreté bunky a zvláčňuje pokožku.
Vďaka obsahu prírodnej cukrovej trstiny zanecháva zdravý,
prírodný lesk pokožky. Tento luxusný peeling obsahuje
esenciálne oleje triedy CPTG™ z divokého pomaranča,
grapefruitu a zázvoru, a poskytne Vám doma skúsenosť ako
z kúpeľov, ktorá pohladí zmysly, telo i dušu. Telový peeling
dōTERRA™ Spa obsahuje bohatú zmes olejov z kukui,
makadámií a kokosu, a tak nielenže odstráni odumreté
bunky, ale tiež pokožke navráti dôležitú hydratáciu, aby
vyzerala hladko a jemne.

POUŽITIE
• Naneste hojné množstvo na navlhčené telo, jemne
vmasírujte do chodidiel, lakťov a iných miest, ktoré
potrebujú peeling. Dôkladne opláchnite.

UPOZORNENIE

HLAVNÉ ZLOŽKY A ÚČINKY
• esenciálne oleje z divokého pomaranča
a grapefruitu čistia a oživujú pokožku
• esenciálny olej zo zázvoru je upokojujúci a má
hrejivé účinky na pokožku
• prírodná cukrová trstina má jemné peelingové
účinky na pokožku
• slnečnicový olej je bohatý na esenciálne mastné
kyseliny, ktoré vyhladzujú a zjemňujú pokožku
• olej zo sladkých mandlí hydratuje a ľahko sa
roztiera po pokožke
• olej z orechov kukui zvláčňuje a hydratuje
pokožku, pričom ju nezanecháva mastnou

Len na vonkajšie použitie. Vyhýbajte sa kontaktu s očami.

ZLOŽENIE
kaprylový/kaprinový triglycerid, sacharóza, olej z Prunus
amygdalus dulcis (sladká mandľa), olej zo semien
Helianthus annuus (slnečnica), oxid kremičitý, olej z Cocos
nucifera (kokos), olej zo semien Macadamia ternifolia, olej
zo semien Aleurites moluccanus (kukui), olej lisovaný z kôry
Citrus sinensis (divoký pomaranč), olej z kôry Citrus
paradisi (grapefruit), olej zo Zingiber officinale (zázvor),
tokoferolacetát, kyselina linolová, lecitín, repkové fytosteryl
glyceridy, tokoferol, kyselina olejová, kyselina palmitová,
olej z Glycine soja (sója), kyselina stearová, trioleín,
askorbylpalmitát

dōTERRA™ SPA
Exfoliating Body Scrub
226g

Kód produktu: 37480001
Veľkoobchodná cena: 19,50 €
PV: 16,50
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