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OPIS PRODUKTU
Mydło do kąpieli w kostce dōTERRA Balance zawiera 
mieszankę zapewniającą równowagę emocjonalną dōTERRA 
Balance, dzięki której tworzy wyciszającą atmosferę. Dzięki 
prawnie zastrzeżonej mieszance olejków eterycznych z 
certyfikatem CPTG™ (Testowana Certyfikowana Czysta 
Jakość) z czarnego świerku, drzewa Ho, kadzidła, wrotycza 
marokańskiego i rumianku pospolitego mydło do kąpieli w 
kostce ma przyjemny, leśny aromat. Dodatkowa zawartość 
czarnego mydła afrykańskiego i oleju słonecznikowego 
sprawia, że skóra jest miękka i nawilżona.

UZYCIE
• Trzymaj w pobliżu wanny, aby zawsze mieć go pod ręką.

• Używaj z innymi produktami z linii dōTERRA SPA, aby 
uzyskać wyjątkowe doznania spa w domowym zaciszu.

• Owiń mydło wełnianym materiałem (np. typu roving),  
aby stworzyć własnoręcznie wykonaną myjkę.

SPOSÓB UŻYCIA
Zmocz mydło wodą, aby zaczęło się pienić. Stosuj do 
kąpieli i pod prysznicem, w wannie lub umywalce.  
Aby mydło wystarczyło na dłużej, wysusz je po użyciu. 
Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Przechowuj w 
temperaturze pokojowej. Unikaj nadmiernego ciepła.

UWAGA 
Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami. 

PODSTAWOWE KORZYŚCI

• Kadzidło działa kojąco na skórę.

• Czarne mydło afrykańskie, stanowiące połączenie 
masła shea, oleju kokosowego, oleju palmowego i 
łusek kakaowca, zwiększa uczucie nawilżenia 
skóry.

• Olej słonecznikowy – emolient w mydle – nawilża i 
odmładza skórę.

• Zawiera olejki eteryczne z certyfikatem CPTG™ 
(Testowana Certyfikowana Czysta Jakość) z 
czarnego świerku, drzewa Ho, kadzidła, wrotycza 
marokańskiego i rumianku pospolitego.

Składniki: Palmitynian sodu, kokosan sodu, woda 
(Aqua), gliceryna, masło Shea (Butyrospermum 
parkii), olejek z gałęzi/igieł Picea mariana (czarny 
świerk), olejek z liści Cinnamomum camphora 
linaloolifera (cynamonowiec kamforowy), chlorek 
sodu, olejek z Boswellia carterii, glukonian sodu, 
tlenki żelaza (CI 77499), tetrasodowy glutaminian 
dioctanu, zmydlone masło shea, olejek z kwiatów/
liści/łodyg Tanacetum annuum (wrotycz marokański), 
olejek z Chamomilla recutita (Matricaria) (rumianek 
pospolity), sól potasowa kwasów tłuszczowych 
pozyskiwanych z orzecha kokosowego, sól potasowa 
kwasów tłuszczowych oleju palmowego, tlenki żelaza 
(CI 77491), olej z nasion Helianthus annuus 
(słonecznik), tlenki żelaza (CI 77492), wyciąg z 
kwiatów Osmanthus fragrans, tokoferol, wyciąg z liści 
Rosmarinus officinalis (rozmaryn) wyciąg z liści 
Plantago major (babka zwyczajna), proszek z soku z 
liści Aloe barbadensis (aloes), wyciąg z łuski 
Theobroma cacao (kakaowiec), benzoesan sodu, 
sorbinian potasu, kwas cytrynowy, linalol, limonen.
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