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Desodorizante Citrus Bliss™

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 
O nosso desodorizante impregnado com Citrus Bliss 
dōTERRA contém uma mistura própria de óleos essenciais 
combinada com bicarbonato de sódio para uma proteção 
ativa contra os odores, enquanto a tapioca absorve a 
humidade para proporcionar uma frescura duradoura.  
O aroma vibrante da Mistura Revigorante Citrus Bliss 
dōTERRA contribui para animar o estado de espírito e 
proporcionar mais confiança ao longo do dia.

UTILIZAÇÕES
• Para obter os melhores resultados, aplique diariamente 

sobre a pele limpa e seca para uma absorção ótima.
• 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.
• Pondere aplicar à noite, antes de se deitar, quando o seu 

corpo está fresco e livre de suor.

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. Após a aplicação, evite a luz solar e os raios UV 
durante, pelo menos, 12 horas.

INGREDIENTES
Amido de Tapioca, Caprílico/Triglicérido Cáprico, Álcool 
Estearílico, Bicarbonato de Sódio, Manteiga de Karité 
(Butyrospermum parkii), Óleo de Coco (Cocos nucifera), 
Óleo de Semente de Girassol (Helianthus annuus), Óleo  
de Semente de Jojoba (Simmondsia chinensis), Ésteres  
de Jojoba, Triglicerol de Cera de abelha, Óleo de Rícino 
Hidrogenado, Citrato Trietílico, Óleo de Casca de Laranja 
(Citrus aurantium dulcis), Óleo de Casca de Limão (Citrus 
limon), Óleo de Casca de Toranja (Citrus paradisi), Óleo de 
Casca de Lima (Citrus aurantifolia), Óleo de Casca de 
Mandarina (Citrus nobilis), Óleo de Casca de Tangerina 
(Citrus reticulata), Óleo de Casca de Clementina (Citrus 
clementina), Óleo de Casca de Bergamota (Citrus 
aurantium bergamia), Limoneno, Citral, Linalol.

• Contém óleos essenciais CPTG de Casca de 
Laranja Selvagem, Casca de Limão, Casca de 
Toranja, Casca de Lima, Casca de Mandarina, 
Casca de Tangerina, Casca de Clementina e Casca 
de Bergamota.

• O amido de tapioca ajuda a absorver a humidade 
nas axilas para ajudar a sentir-se fresco e seco 
durante todo o dia.

• O bicarbonato de sódio ajuda a neutralizar  
e prevenir odores.


