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INGREDIENTE CHEIE ŞI BENEFICII

Exfoliant de corp  
dōTERRA™ SPA

dōTERRA™ SPA 
Exfoliating Body Scrub
226g

Numărul de catalog: 37480001
Preţ de membru: 19,50 €   
PV: 16,50 

• Uleiurile esenţiale de portocală sălbatică şi de 
grapefruit curăţă şi revitalizează pielea

• Uleiul esenţial de ghimbir are rol de calmare şi de 
încălzire a pielii

• Zahărul natural exfoliază pielea delicat

• Uleiul de floarea soarelui este bogat în acizi graşi, 
care netezesc şi catifelează pielea

• Uleiul de migdale dulci are rol hidratant şi 
contribuie la o aplicare uşoară pe piele

• Uleiul de kukui catifelează şi hidratează pielea 
fără să lase urme de grăsime

PRODUCT DESCRIPTION 
Exfoliantul de corp dōTERRA™ SPA este un exfoliant 
natural, blând care netezeşte şi exfoliază delicat pielea cu 
ajutorul zahărului din trestia de zahăr, oferindu-i o strălucire 
sănătoasă şi naturală. Infuzat cu uleiuri esenţiale CPTG™ 
de portocală sălbatică, grapefruit şi ghimbir, acest exfoliant 
luxos de corp vă oferă o experienţă personalizată de spa 
care vă răsfaţă simţurile, vă alintă corpul şi vă încălzeşte 
sufletul. Formulat cu un amestec bogat de uleiuri de kukui, 
macadamia şi cocos, exfoliantul de corp dōTERRA™ SPA nu 
doar îndepărtează celulele moarte prin exfoliere, ci şi 
hidratează păstrând pielea moale şi catifelată.  

INDICAŢII DE ULITIZARE
Aplicaţi din abundenţă pe corpul umed, masaţi uşor pe 
picioare, pe coate şi pe orice altă zonă care necesită 
exfoliere. Clătiţi bine.

PRECAUŢII 
Numai pentru uz extern. Evitaţi contactul cu ochii.

INGREDIENTE
Trigliceride ale acidului caprilic/capric, sucroză, ulei de 
migdală dulce (Prunus amygdalus dulcis), ulei din seminţe de 
floarea soarelui (Helianthus annuus), dioxid de siliciu, ulei de 
cocos (Cocos nucifera), ulei din seminţe de Macadamia 
ternifolia, ulei din seminţe de kukui (Aleurites moluccanus), 
ulei din coajă de portocală sălbatică (Citrus sinensis) presată, 
ulei din coajă de grapefruit (Citrus paradisi), ulei de ghimbir 
(Zingiber officinale), acetat de tocoferol, acid linoleic, lecitină, 
amestec de gliceride ale uleiului de rapiţă cu esteri 
fitosterolici, tocoferol, acid oleic, acid palmitic, ulei de soia 
(Glycine soja), acid stearic, trioleină, palmitat de ascorbil


