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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Entregue sua pele aos benefícios da Loção para Mãos e 
Corpo dōTERRA Spa, uma fórmula leve e não oleosa que 
contém óleo de jojoba e de semente de macadâmia, 
manteiga de murumuru e de cacau, além de extratos 
botânicos nutritivos. Esta loção possui uma textura leve, 
que é facilmente absorvida pela pele, deixando-a macia e 
sedosa. Ideal tanto para o corpo quanto para as mãos, a 
Loção para Mãos e Corpo dōTERRA Spa combina 
perfeitamente com óleos essenciais, permitindo que você, 
da cabeça aos pés, usufrua de uma experiência aromática 
personalizada.  

MODO DE USAR 
Misture, na palma das mãos, a loção com o óleo essencial 
dōTERRA® de sua escolha e aplique sobre as áreas 
desejadas. A infusão do óleo com a loção resulta em uma 
espalhabilidade e absorção mais fácil e homogênea, 
proporcionando uma secagem mais rápida. Use conforme 
necessário.

PRECAUÇÕES
Somente para uso externo. Evite o contato com os olhos. 
Em caso de contato com os olhos, enxágue bem com água. 
Suspenda o uso se surgirem sinais de irritação. Mantenha 
fora do alcance de crianças. Este produto não foi testado 
em gestantes ou lactantes. Consulte o seu médico antes de 
utilizá-lo. 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, 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 
(Argan) 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, 

INGREDIENTES PRINCIPAIS E BENEFÍCIOS

• Muito fácil de ser misturada com seu óleo 
essencial favorito para usufruir de uma experiência 
aromática personalizada. 

• Contém óleo de Semente de Girassol e de 
Macadâmia, que são conhecidos por suas 
excepcionais propriedades hidratantes e por sua 
habilidade em reter a hidratação da pele. 

• Sua fórmula não oleosa é rapidamente absorvida 
na pele, deixando-a com aparência macia e 
saudável. 
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