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dōTERRA™ SPA 
Serenity™ Bath Bar 
(Mydło do kąpieli 
w kostce Serenity™)
113 g

Nr partii: 60203544

• Mieszanka olejków eterycznych dōTERRA™  
Serenity™  działa łagodząco i uspokajająco

• Olej z nasion jojoby znany jest z szybkiego 
wchłaniania się w skórę i właściwości głęboko 
nawilżających

• Gliceryna pochodzenia roślinnego nawadnia skórę i 
pomaga jej utrzymać odpowiedni stopień nawilżenia, 
jednocześnie ułatwiając aplikację mydła

• Sok z liści aloesu oczyszcza, nawilża, łagodzi i 
zmiękcza skórę

• Naturalna glinka kaolinowa nadaje kosmetykowi 
piękny lawendowy kolor

OPIS PRODUKTU 
Mydło do kąpieli w kostce Serenity™ SPA marki dōTERRA™ to 
jedyne w swoim rodzaju mydło, które zapewnia wyjątkowe 
doznania, doskonale się pieni i ma cudowny zapach. Oraz 
właściwości czyszczące w przeciwieństwie do zwykłych mydeł, 
zawierających silne środki powierzchniowo czynne, naturalne 
mydło dōTERRA™ pozostawia skórę czystą, gładką i miękką. 
Już od pierwszego użycia zauważysz, że to mydło wyraźnie 
różni się od tych stosowanych przez Ciebie wcześniej. Dzięki 
delikatnej pianie mydło z łatwością „sunie” po skórze, 
dokładnie ją myjąc, a znajdujące się w jego składzie olej 
jojoba, gliceryna roślinna i sok z aloesu silnie ją nawilżają. 
Kojący i relaksujący aromat mydła, uzyskany dzięki 
wykorzystaniu mieszanki odprężającej dōTERRA™ Serenity™, 
przeniesie Cię w stan błogiego relaksu. Z naszym naturalnym, 
jedynym w swoim rodzaju mydłem dōTERRA™ stworzysz 
niezapomniane domowe, oczyszczające, aromatyczne spa.

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. Przechowuj w 
temperaturze pokojowej. Unikaj nadmiernego ciepła.

UWAGI
Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami.

SKŁADNIKI
Palmitynian sodu, Kokosan sodu, Woda (aqua), Gliceryna, 
olejek z Kwiatów/Liści/Łodygi Lavandula angustifolia 
(Lawenda), Olejek z drzewa Juniperus virginiana (Drzewo 
cedrowego), Olejek z liści Cinnamomum camphora linaloolifera 
(drzewo Ho), olejek z kwiatów Cananga odorata (Ylang-ylang), 
Olejek z kwiatów/Liści/Łodygi Origanum majorana 
(Majeranek), Olejek z kwiatów/ Liści/Łodygi Anthemis nobilis 
(Rumianek rzymski), Olejek z korzenia Vetiveria zizanoides 
(Wetiweria), ekstrakt z owoców Vanilla planifolia (Wanilia), 
Olejek z drzewa Santalum paniculatum (Hawajskie drzewo 
sandałowe), Olejek z nasion Simmondsia chinensis (Jojoba), 
puder z soku z liści Aloe barbadensis (Aloes zwyczajny), Kaolin, 
Glukonian sodu, Olejek z nasion Helianthus annuus 
(Słonecznika), Dioctan glutaminianu tetra sodowego tokoferol 
galaktoarabinan, Chlorek sodu, kwas cytrynowy.


