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DESCRIÇÃO DE PRODUTO
A Espuma de Corpo e Cabelo para Bebés dōTERRA é uma 
forma segura e eficaz de dar banho ao seu bebé, desde a 
cabeça até aos dedinhos dos pés. Esta espuma sem 
lágrimas combina ingredientes simples e naturais que 
nutrem e hidratam, mesmo depois de enxaguar. Uma 
mistura calmante de extrato de baunilha com óleos 
essenciais CPTG™ de Lavanda e Camomila Romana deixa 
os bebés, as crianças pequenas e até as crianças mais 
crescidas com o leve aroma de recém-nascido. Concebida 
com um dispensador prático e fácil de utilizar, a Espuma 
de Corpo e Cabelo para Bebés dōTERRA torna a hora do 
banho fácil e simples para que tenha mais tempo para se 
focar em chapinhar na banheira com os mais pequenos.

INDICAÇÕES DE USO
Coloque várias doses do dispensador nas mãos ou na luva 
de banho e aplique no cabelo e no corpo. Faça espuma e 
enxague completamente. Delicado o suficiente para utilizar 
todos os dias.

PRECAUÇÕES
Apenas para utilização externa. Em caso de irritação, 
interrompa a utilização. Utilizar apenas com a supervisão 
de um adulto.

INGREDIENTES
Água (Aqua), sulfato hidroxipropílico de lauril-glicosídeo de 
sódio, glicosídeo caprílico/cáprico, glicerina, álcool 
fenetílico, extrato de fruta de Pyrus malus (Maçã), cloreto 
de sódio, ácido caprilidroxâmico, fitato de sódio, Óleo de 
Lavandula angustifolia (lavanda), óleo de flor de Anthemis 
Nobilis, ácido cítrico, extrato do fruto da Vanilla Planifolia , 
manteiga de karité (Butyrospermum parkii), linalol, limoneno.

PRINCIPAIS INGREDIENTES E BENEFÍCIOS

• Contém uma mistura calmante de extrato de 
baunilha com óleos essenciais CPTG™ de Lavanda 
e Camomila Romana 

• A Manteiga de Carité Muyao de África Oriental 
pura ajuda a hidratar a pele em profundidade.

• Os ingredientes simples e delicados limpam sem 
interferir com o equilíbrio natural da pele.

• Sem lágrimas.
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