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DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Este desodorizante delicado contém os óleos essenciais 
CPTG™ dōTERRA de Douglas Fir e Laranja Grega. O seu 
aroma doce e refrescante promove um estado de espírito 
positivo e energético para ajudar a focar-se no seu dia! 
Estes óleos essenciais também são combinados com 
magnésio, que ajuda a proteger ativamente contra os 
odores, e tapioca, que ajuda a absorver a humidade para 
proporcionar uma frescura duradoura.

INDICAÇÕES DE USO
Aplique nas axilas.

PRECAUÇÕES
Apenas para utilização externa. Evitar o contacto direto 
com os olhos ou com a pele gretada. Pare de utilizar se 
ocorrer erupção cutânea ou irritação. Após a aplicação, 
evite a luz solar e os raios UV durante, pelo menos, 12 
horas. Guardar à temperatura ambiente.

INGREDIENTES
Amido de tapioca, caprílico/triglicérido caprílico, álcool 
estearílico, hidróxido de magnésio, manteiga de 
Butyrospermum parkii (karité), óleo de Cocos nucifera 
(coco), óleo de Semente de Helianthus annuus (Girassol), 
óleo de sementes de Simmondsia chinensis (jojoba), 
ésteres de jojoba, poligliceril-3 cera de abelha, óleo de 
rícino hidrogenado, citrato trietílico, óleo da casca de Citrus 
aurantium dulcis (Laranja), óleo de folha/ramos de 
Pseudotsuga Menziesii (bálsamo de Oregon), tocoferol, 
limoneno, citronelol.

PRINCIPAIS INGREDIENTES E BENEFÍCIOS

• Contém óleos essenciais CPTG™ de Douglas Fir e 
Laranja Grega, que ajudam a promover um estado 
de espírito positivo e energético ao longo do dia.

• Isento de bicarbonato de sódio, alumínio, 
parabenos, ftalato e talco.

• O amido de tapioca ajuda a absorver a humidade 
nas axilas para ajudar a sentir-se fresco e seco 
durante todo o dia.

• O magnésio pode ajudar a proteger contra os 
odores.
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