
PÁGINA DE INFORMAÇÃO 
DO PRODUTO

Todas as palavras com um símbolo de marca comercial ou de marca comercial registada são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da dōTERRA Holdings, LLC

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
A Barra de banho Revigorante Citrus Bliss proporciona uma 
experiência estimulante e purificadora, para além de lhe dar 
um reforço de energia para a sua rotina diária. A mistura de 
óleos essenciais própria e exclusiva Citrus Bliss dōTERRA 
proporciona um aroma harmonioso e intenso. As propriedades 
exfoliantes naturais das contas de cera de girassol e do pó  
de casca de laranja trabalham em conjunto para suavizar, 
acalmar e estimular o rejuvenescimento da pele. 

INDICAÇÕES DE USO
Junte água à barra de banho para conseguir uma espuma 
rica. Use no duche, no banho ou no lavatório. Para prolongar 
a duração da barra, mantenha-a seca entre utilizações. 
Guardar à temperatura ambiente. Evitar calor excessivo. 

PRECAUÇÕES
Apenas para utilização externa. Evitar o contacto direto 
com os olhos. 

INGREDIENTES
Palmato de Sódio, Cocoato de Sódio, Água, Glicerina, Óleo 
de Casca de Laranja (Citrus Aurantium Dulcis), Cera de 
Semente de Girassol (Helianthus Annuus), Pó de Casca de 
Laranja (Citrus Aurantium Dulcis),Óleo de Casca de Limão 
(Citrus Limon), Cloreto de Sódio, Gluconato de Sódio, Óleo 
de Fruta de Litsea Cubeba, Óleo de Casca de Toranja (Citrus 
Paradisi), Óleo de Casca de Mandarina (Citrus Nobilis), Óleo 
de Casca de Bergamota (Citrus Aurantium Bergamia), 
Diacetato Glutamato Tetrassódico, Óleo de Semente de 
Jojoba (Simmondsia Chinensis), Galactoarabinana, Óleo de 
Casca de Tangerina (Citrus Reticulata), Óleo de Casca de 
Clementina (Citrus Clementina), Ácido Cítrico, Tocoferol, Óleo 
de Semente de Girassol (Helianthus Annuus), Extrato de 
Fruta de Baunilha (Vanilla Planifolia), Pó de Seiva de Folha 
de Aloe Barbadensis, Limoneno, Linalol.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Formulado com a Mistura Revigorante Citrus Bliss 
que contém Laranja Selvagem, Limão, Toranja, 
Mandarina, Bergamota, Tangerina e Clementina 
para o ajudar a relaxar e revigorar o seu estado  
de espírito.

• As contas de cera de girassol esfoliantes e o pó de 
casca de laranja suavizam, acalmam e estimulam 
naturalmente o rejuvenescimento da pele.

• A glicerina de origem vegetal hidrata a pele e 
ajuda a reter a hidratação ao mesmo tempo que 
permite uma suave aplicação de bolhas de sabão.
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