
KARTA PRODUKTU

Wszystkie wyrazy opatrzone symbolem znaku towarowego lub zastrzeżonego znaku towarowego są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi dōTERRA Holdings, LLC

OPIS PRODUKTU
Orzeźwiające mydło do kąpieli Citrus Bliss zapewnia 
podnoszące na duchu, oczyszczające doznania i potężny 
zastrzyk energii każdego dnia. Unikalna, zastrzeżona 
mieszanka olejków eterycznych dōTERRA Citrus Bliss 
harmonijnie tworzy wyjątkowy aromat. Połączenie kuleczek 
z wosku słonecznikowego o naturalnych właściwościach 
złuszczających i proszku ze skórki pomarańczy sprawia,  
że skóra staje się miękka, gładka i wyraźnie odmłodzona. 

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. Unikać nadmiernego ciepła.

UWAGA 
Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami. 

SKŁADNIKI 
Palmitan sodu, kokosan sodu, woda (Aqua), gliceryna, olejek 
ze skórki słodkiej pomarańczy (Citrus Aurantium Dulcis), 
wosk z nasion słonecznika (Helianthus Annuus), proszek ze 
skórki słodkiej pomarańczy (Citrus Aurantium Dulcis), olejek 
ze skórki cytryny (Citrus Limon), chlorek sodu, glukonian 
sodu, olejek z owocu werbeny egzotycznej (Litsea Cubeba), 
olejek ze skórki grejpfruta (Citrus Paradisi), olejek ze skórki 
mandarynki (Citrus Nobilis), olejek ze skórki bergamotki 
(Citrus Aurantium Bergamia), dioctan glutaminianu 
tetrasodowego, olejek z nasion jojoba (Simmondsia 
Chinensis), galaktoarabinan, olejek ze skórki mandarynki 
(Citrus Reticulata), olejek ze skórki klementynki (Citrus 
Clementina), kwas cytrynowy, tokoferol, olej z nasion 
słonecznika (Helianthus Annuus), wyciąg z wanilii (Vanilla 
Planifolia), proszek z soku z liści aloesu (Aloe Barbadensis), 
limonen, linalol.

PODSTAWOWE KORZYŚCI

• Zawiera Mieszankę orzeźwiającą Citrus Bliss 
składającą się z olejków z dzikiej pomarańczy, 
cytryny, grejpfruta, mandarynki, bergamotki, 
tangerynki i klementynki, która pomoże Ci się 
zrelaksować i poprawi nastrój. 

• Złuszczające kuleczki z wosku słonecznikowego i 
proszek ze skórki pomarańczy naturalnie zmiękczają, 
wygładzają i stymulują odmładzanie skóry. 

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