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Citrus Bliss® Loção para as Mãos

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A loção para as mãos dōTERRA SPA Citrus Bliss é uma
loção leve e sedosa que deixa as mãos macias e suaves,
enquanto desperta os sentidos com o aroma estimulante
do mix de óleos essenciais Citrus Bliss. Infundida com
óleos de sementes e vegetais hidratantes e nutritivos, esta
fórmula não oleosa é absorvida rapidamente e ainda
fornece a quantidade ideal de hidratação para mãos com
aparência saudável. Conhecido por seu aroma energizante,
o mix de óleos essenciais Citrus Bliss transforma essa
fórmula em uma loção aromática que pode ser
massageada nas mãos e desfrutada ao longo do dia. Em
um conveniente tubo de 75 ml, a Loção Para as Mãos
Citrus Bliss é perfeita para se levar na bolsa ou para uso
em casa ou no trabalho.

MODO DE USAR
Aplicar quantidades generosas nas mãos para aliviar o
ressecamento e apreciar o aroma de Citrus Bliss.

PRECAUÇÕES

INGREDIENTES PRINCIPAIS E BENEFÍCIOS
• O aroma refrescante do mix de óleos essenciais
Citrus Bliss é energizante e revigorante.
• Os óleos de semente de girassol e macadâmia são
conhecidos por suas excepcionais propriedades
hidratantes e capacidade de reter a umidade da
pele.
• Tamanho conveniente, perfeito para viagens ou
para uso em casa ou no trabalho.
• Sua fórmula não oleosa é absorvida rapidamente,
deixando a pele com aparência saudável, macia e
suave.

dōTERRA® SPA
Loção para as Mãos
75 mL

COD. 60205839

Somente para uso externo. Manter o produto fora do
alcance de crianças. Não aplicar sobre a pele irritada ou
ferida. Havendo irritações, suspenda o uso e procure
orientação médica. Mantenha o produto ao abrigo da luz e
do calor.

INGREDIENTES
Water, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Cetearyl
Alcohol, Helianthus annuus (Sunflower) Seed Oil, Pentylene
Glycol, Microcrystalline Cellulose, Diheptyl Succinate,
Glyceryl Stearate, Potassium Olivoyl Hydrolyzed Oat Protein,
Behenyl Alcohol, Cocos nucifera (Coconut) Oil, Macadamia
ternifolia (Macadamia) Seed Oil, Olea europaea (Olive) Fruit
Oil, Astrocaryum murumuru Seed Butter, Theobroma
grandiflorum Seed Butter, Aleurites moluccana (Kukui)
Seed Oil, Plukenetia volubilis (Inca Inchi)Seed Oil, Citrus
sinensis (Wild Orange) Peel Oil Expressed, Citrus limon
(Lemon) Peel Oil, Citrus paradisi (Grapefruit) Peel Oil, Citrus
nobilis (Mandarin) Peel Oil, Citrus aurantium bergamia
(Bergamot) Peel Oil, Citrus reticulata (Tangerine) Peel Oil,
Citrus clementina (Clementine) Peel Oil, Vanilla planifolia
(Vanilla) Bean Extract, Olea europaea (Olive) Fruit
Unsaponifiables, Jojoba Oil/Macadamia Seed Oil Esters,
Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil, Squalane,
Squalene, Tocopherol, Solanum lycopersicum (Tomato)
Fruit Extract, Argania spinosa Leaf Extract, Simmondsia
chinensis (Jojoba) Leaf Extract, Phytosteryl Macadamiate,
Phytosterols, Sodium Phytate, Bellis perennis (Daisy) Flower
Extract, Hydroxyacetophenone, Xanthan Gum, Cellulose
Gum, Glyceryl Oleate, Sodium Hyaluronate, Benzyl Alcohol,
Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer
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