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PRINCIPAIS INGREDIENTES E 
BENEFÍCIOS

• O óleo essencial de laranja selvagem é conhecido 
por seus benefícios de purificação

• O óleo essencial do Pinho Douglas é purificador 
para a pele e fornece benefícios aromáticos  
de edificantes

• O óleo essencial de Franckincense é 
rejuvenescedor para a pele e tem um efeito de 
equilíbrio emocional

• A manteiga de karité hidrata profundamente 
enquanto promove a flexibilidade da pele

• A manteiga de semente de cacau é calmante e 
naturalmente nutritiva para a pele 

• O óleo de semente de Jojoba é absorvido 
rapidamente pela pele para nutrir, hidratar e 
ajudar a suavizar a pele 

• O óleo de abacate tem ácidos gordos essenciais 
para manter a aparência da pele saudável e 
hidratada

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Mime sua pele com a hidratação rica e a sensação de luxo 
da Manteiga de corpo de reabastecimento dōTERRA SPA®. A 
base desta fórmula natural combina a manteiga de carité e 
a manteiga de cacau, conhecidas pela sua hidratação 
profunda e capacidade de promover a flexibilidade da pele. 
O óleo de semente de jojoba é absorvido rapidamente pela 
pele e ajuda a manter a aparência da pele hidratada, 
enquanto o óleo de abacate proporciona ácidos gordos 
essenciais para nutrir e suavizar a pele. Os óleos essenciais 
CPTG® de Laranja Brava, Pinho Douglas e Olíbano 
(Frankincense) transformam esta fórmula indulgente em 
uma experiência de spa intensamente aromática enquanto 
proporcionam os benefícios purificantes e rejuvenescedores. 

MODO DE EMPREGO  
• Aplicar no corpo, massajando as mãos, cotovelos, 

joelhos e qualquer outra área que necessite de 
hidratação intensa. Armazenar à temperatura ambiente.

PRECAUÇÕES 
Somente para uso externo. Evite o calor excessivo.

INGREDIENTES:
Água, Triglicerídeo Caprílico / Capricê, Óleo vegetal 
hidrogenado, Triglicerídeos C10-18, Álcool Cetearílico, 
Beenato de Glicerilo, Glicerina, Palmitato de Cetilo, Óleo de 
Abacate, Manteiga de Carité, Estearato de Glicerilo, Álcool 
Cetílico, Manteiga da semente de Theobroma Cacao, Óleo de 
casca de Laranja selvage (Citrus sinensis), Óleo de caruma 
de Pinho Douglas (Pseudotsuga), óleo de Olíbano (Boswellia 
carterii, óleo de amêndoas doces (Prunus amygdalus dulcis), 
azeite, óleo de jojoba (semente de Simmondsia chinensis), 
glutamato de Lauril de sódio, glutamato de estearoílo de 
sódio, ácido esteárico, cetil hidroxietilcelulose, anisato de 
sódio, fítato de sódio, ácido desidroacético, goma xantana, 
benzoato de sódio, cera de abelha, ácido cítrico, 
etilhexilglicerina, álcool benzílico, Hidróxido de sódio.
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