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PRIMÆRE FOREDELE

• Wild Orange æterisk olie er kendt for sine  
rensende fordele

• Douglas Fir æterisk olie renser huden og giver 
opløftende aromatiske fordele

• Frankincense æterisk olie forynger huden og har 
en balancerende effekt på følelser

• Sheasmør fugter dybt, mens du fremmer hudens 
smidighed

• Kakao smør er beroligende og naturligt nærende 
for huden

• Jojoba frøolie absorberer hurtigt i huden for at 
fugte, hydrere og hjælpe med at blødgøre huden

• Avocadoolie har essentielle fedtsyrer, så huden 
bliver sund og fugtig

PRODUKT BESKRIVELSE 
Forkæl din hud med den rige hydrering og luksuriøse 
følelse af dōTERRA® SPA Replenishing Body Butter. Basen 
af denne naturlige formel kombinerer Shea og kakao smør, 
kendt for deres dybe fugtighed og evne til at fremme 
hudens smidighed. Jojoba frøolie absorberer hurtigt i 
huden og hjælper med at holde huden udseende hydreret, 
mens avocadooliens essentielle fedtsyrer nærer og 
blødgøre huden. CPTG® æteriske olier fra Wild Orange, 
Douglas Fir og Frankincense gør denne formel til en intenst 
aromatisk spa oplevelse, samtidig med at den giver 
rensende og foryngende fordele. 

BRUGSANVISNING 
• Anvend på kroppen, masserer i hænder, albuer, knæ og 

ethvert andet område, der har brug for intens fugtighed. 
Opbevares ved stuetemperatur.

FORSIGTIG 
Kun til ekstern brug. Undgå overdreven varme.

INGREDIENSER:
Vand (Aqua), Caprylic / Capric Triglycerid, Hydrogeneret 
Vegetabilsk Olie, C10-18 Triglycerider, Cetearylalkohol, 
Glycerylbehenat, Glycerin, Cetylpalmitat, Persea gratissima 
(Avocado) Olie, Butyrospermum Parkii (Shea) Smør, 
Glycerylstearat, Cetyl Alkohol, Theobromacacao (Kakao) Frø, 
Citrus sinensis (Wild Orange) olie koldpresset fra skrællen, 
Pseudotsuga Menziesii (Douglas Fir) Grenbladolie, Boswellia 
Carterii (Frankincense) Olie, Prunus Amygdalus Dulcis (sød 
mandel) Olie, Olea europaea ( Oliven) Frugtolie, Simmondsia 
chinensis (Jojoba) Frøolie, Natrium Lauroylglutamat, Natrium-
Stearoylglutamat, Stearinsyre, Cetylhydroxyethylcellulose, 
Natriumanisat, Natriumphytat, Dehydroeddikesyre, Xanthan 
Gum, Natriumbenzoat, Bivoks, Citronsyre, Ethylhexylglycerin, 
Benzyl Alkohol, Natriumhydroxid

dōTERRA® SPA 
Refreshing Body Wash

do-TERRA® SPA REPLENISHING 
BODY BUTTER 
Net Wt. 198g
Varenummer: 37470001
Engros: 17,50 € / 16,50 PV


