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DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Seguro e eficaz, o Creme Muda Fraldas dōTERRA é fácil de 
espalhar na pele delicada para ajudar a tratar, suavizar e 
prevenir irritações provocadas pela fralda. Impregnado com 
uma mistura única de óleos essenciais CPTG™ de Lavanda, 
Semente de Cenoura e Árvore do Chá, o Creme Muda 
Fraldas dōTERRA ajuda a suavizar e a manter uma pele 
com um aspeto saudável. Além disso, a rica Manteiga de 
Carité Muyao atua para hidratar e deixa a pele suave e 
macia. Proteja os mais pequenos com este creme suave, 
concebido especialmente para a pele delicada do bebé.

INDICAÇÕES DE USO
Mude as fraldas húmidas e sujas adequadamente; limpe a 
zona da fralda e deixe secar; aplique o creme 
generosamente a cada muda de fralda.

PRECAUÇÕES
Apenas para aplicação tópica. Evitar o contacto direto com 
os olhos. Mantenha fora do alcance das crianças. Guardar 
entre 20 a 25 °C. Não utilize se o selo de qualidade estiver 
danificado.

INGREDIENTES
Caprílico/triglicérido caprílico, Óxido de zinco, óleo de 
sementes de Simmondsia chinensis (jojoba), cera de 
abelha (Cera alba), Manteiga de Butyrospermum parkii 
(karité), oleossomos de Carthamus Tinctorius (cártamo), 
Água (Aqua), Caprilil glicol, Óleo de Lavandula angustifolia 
(lavanda), óleo de sementes de Daucus Carota Sativa 
(cenoura), gluconolactona, benzoato de sódio, óleo de folha 
de Melaleuca Alternifolia (árvore do chá), linalol, limoneno.

PRINCIPAIS INGREDIENTES E BENEFÍCIOS

• A Manteiga de Carité Muyao de África Oriental 
pura pode ajudar a hidratar a pele.

• Os óleos essenciais CPTG™  de Lavanda, Semente 
de Cenoura e Árvore do Chá ajudam a suavizar  
e a manter a pele com um aspeto saudável.

• É facilmente absorvido pela pele delicada para 
ajudar a tratar, suavizar e prevenir irritações 
provocadas pela fralda.

• Concebido cuidadosamente para a pele sensível 
do bebé.
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