
©2020 dōTERRA Holdings, LLC  dōTERRA®SPA Body Wash BR  050420Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC.

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

INGREDIENTES PRINCIPAIS E BENEFÍCIOS

• O óleo essencial de bergamota purifica, acalma a 
pele e proporciona, ao mesmo tempo, um aroma 
revigorante e equilibrante.

• Toranja é um agente purificante para a pele com 
aroma energizante que melhora o humor. 

• O óleo essencial de cedro promove relaxamento.

• O taurato de metil-oleil-de-sódio é um surfactante 
leve, livre de sulfato, derivado da natureza e 
facilmente biodegradável. 

dōTERRA® SPA 
Sabonete Hidratante 
250 mL

COD. 60205757

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Sabonete Hidratante dōTERRA SPA é um sabonete 
natural para o corpo infundido com óleos essenciais, que 
proporciona uma rica experiência de spa e limpeza 
aromática, perfeita para ajudar você a começar o dia. Os 
surfactantes naturais derivados do óleo de coco e ácidos 
graxos essenciais proporcionam uma limpeza suave, porém 
completa e sem irritar a pele, como outros sabonetes 
agressivos. Esta solução de limpeza natural em gel fornece 
uma espuma perfeita que desliza na pele sem remover os 
seus óleos naturais. Formulado apenas com os melhores 
ingredientes da natureza, o Sabonete Hidratante dōTERRA 
SPA deixará a sua pele limpa, suave e fresca. 

MODO DE USAR 
Aplique uma pequena quantidade na pele úmida ou use 
uma esponja de banho e massageie suavemente com 
movimentos circulares. Enxágue. 

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Em caso de contato acidental com os olhos, 
enxágue com água abundantemente. 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
Water (Aqua), Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, 
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Methyl Oleoyl Taurate, 
Heptyl Glucoside, Sodium Cocoyl Isethionate, Citrus 
paradisi (Grapefruit) Peel Oil, Citrus aurantium bergamia 
(Bergamot) Peel Oil, Juniperus virginiana (Cedarwood) Oil, 
Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Citric Acid, Sodium Chloride
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