
PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

INGREDIENTES PRINCIPAIS E BENEFÍCIOS

• Os óleos essenciais de Laranja Selvagem e Toranja 
limpam e purificam a pele.

• O óleo essencial de Gengibre é calmante e aquece 
a pele. 

• O óleo de girassol é rico em ácidos graxos 
essenciais, que suavizam e amaciam a pele. 

• O óleo de amêndoas doces atua como hidratante e 
proporciona um deslizamento suave na pele 

• O óleo de noz Kukui acalma e hidrata a pele, sem 
sensação gordurosa após o uso. 

dōTERRA® SPA 
Esfoliante para o Corpo
226 g

COD. 60205845

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O esfoliante para o Corpo dōTERRA® SPA é um produto 
natural que, com a cana-de-açúcar, ajuda a esfoliar e 
lustrar suavemente a pele, deixando-a com um brilho 
saudável e natural. Infundido com os óleos essenciais 
CPTG® de Laranja Selvagem, Toranja e Gengibre, este 
luxuoso esfoliante fornece, em casa, uma experiência 
personalizada de spa que seduz os sentidos, conforta o 
corpo e aquece a alma. Formulado com uma rica mistura 
de óleos de kukui, macadâmia e coco, o Esfoliante para o 
Corpo dōTERRA® SPA remove não apenas as células 
mortas por meio da esfoliação, mas, também, repõe a 
hidratação vital que ajuda a manter a pele macia e suave.  

MODO DE USAR 
Aplique generosamente no corpo molhado, massageando 
suavemente os pés, cotovelos e qualquer outra área que 
precise ser esfoliada. Enxágue bem. Usar em dias 
intercalados, conforme a necessidade. 

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Evite o contato com os olhos. Em caso de 
irritação, descontinue o uso e procure orientação médica. 
Mantenha fora do alcance de crianças. Mantenha o 
produto ao abrigo da luz e do calor. 

INGREDIENTES
Caprylic/ Capric Triglyceride, Sucrose, Prunus amygdalus 
dulcis (Sweet Almond) Oil, Helianthus annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Silica, Cocos nucifera (Coconut) Oil, Macadamia 
ternifolia Seed Oil, Aleurites moluccanus (Kukui) Seed Oil, 
Citrus sinensis (Wild Orange) Peel Oil Expressed, Citrus 
paradisi (Grapefruit) Peel Oil, Zingiber officinale (Ginger) Oil, 
Tocopherol Acetate, Linoleic Acid, Lecithin, Phytosteryl 
Canola Glycerides, Tocopherol, Oleic Acid, Palmitic Acid, 
Glycine soja (Soybean) Oil, Stearic Acid, Triolein,  
Ascorbyl Palmitate
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