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DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
O nosso desodorizante impregnado com o Óleo Essencial
dōTERRA Balance contém bicarbonato de sódio para uma
proteção ativa contra os odores, enquanto a tapioca
absorve a humidade para proporcionar uma frescura
duradoura. O aroma amadeirado e quente da Mistura de
Enraizamento dōTERRA Balance contribui para uma
sensação de calma e bem-estar. Aplique diariamente para
estimular a sua confiança!

INDICAÇÕES DE USO
Aplique nas axilas.

PRECAUÇÕES
Apenas para utilização externa. Não aplique sobre a pele
gretada. Pare de utilizar se ocorrer erupção cutânea ou
irritação.

INGREDIENTES

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Contém óleos essenciais CPTG™ de Abeto, Folha
de Canforeira, Frankincense, Tanaceto Azul,
Camomila Azul e Osmanthus.
• Isento de alumínio, parabenos, ftalato e talco.
• O amido de tapioca ajuda a absorver a humidade
nas axilas para ajudar a sentir-se fresco e seco
durante todo o dia.

Amido de tapioca, caprílico/triglicérido caprílico, álcool
estearílico, bicarbonato de sódio, Manteiga de
Butyrospermum parkii (karité), óleo de Cocos nucifera
(coco), óleo de sementes de Helianthus annuus (girassol),
óleo de sementes de Simmondsia chinensis (jojoba),
ésteres de jojoba, poligliceril-3 cera de abelha, óleo de
rícino hidrogenado, citrato trietílico, óleo de folha/ramos de
Picea Mariana, óleo de folha de Cinnamomum camphora
linaloolifera, óleo de Boswellia carterii, óleo de caule/
folha/flor de Tanacetum annuum, óleo de Chamomilla
recutita (matricária), extrato de flor de Osmanthus fragrans,
tocoferol, linalol, limoneno.

• O bicarbonato de sódio ajuda a neutralizar e
prevenir odores.
• Ótimo para homens e mulheres: aplique sempre
que se quiser refrescar.
• Guarde no saco do ginásio ou no escritório para
usufruir do apoio com maior comodidade.
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