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DESCRIÇÃO DE PRODUTO
A Barra de Banho dōTERRA Balance inclui a Mistura de 
Enraizamento dōTERRA Balance para proporcionar uma 
experiência relaxante e equilibradora. Utilizando uma 
combinação própria de óleos essenciais CPTG™, incluindo 
Abeto Negro, Ho Wood, Frankincense, Tanaceto Azul e 
Camomila Alemã, esta barra de banho exala um aroma 
quente e amadeirado. O sabonete negro africano e o óleo de 
girassol incluídos na barra deixam a pele suave e hidratada.

UTILIZAÇÕES
• Mantenha junto à banheira para um acesso fácil.

• Utilize em conjunto com outros produtos da gama 
dōTERRA SPA para usufruir de uma experiência de spa 
em casa única.

• Aplique um pouco de corda de lã para criar a sua própria 
barra de sabão esfoliante “faça você mesmo”.

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. Apenas para utilização externa. Guardar à 
temperatura ambiente. Evitar calor excessivo.

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

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• O Frankincense tem um efeito suavizante na pele.

• O sabonete negro africano, uma combinação de 
manteiga de karité, óleo de coco, óleo de palma e 
casca de cacau melhoram a sensação de 
hidratação da pele.

• O óleo de girassol, um emoliente no sabonete, 
hidrata e rejuvenesce a pele.

• Combina os óleos essenciais CPTG de Abeto 
Negro, Ho Wood, Frankincense, Tanaceto Azul e 
Camomila Alemã.

Ingredientes: Palmato de sódio, Cocoato de sódio, 
Água (Aqua), Glicerina, Manteiga (Karité) de 
Butyrospermum Parkii, Óleo de Folha/Ramos de 
Picea Mariana, Óleo de folha de Cinnamomum 
Camphora Linaloolifera, Cloreto de sódio, Óleo de 
Boswellia carterii, Gluconato de sódio, Óxidos de 
Ferro (CI 77499), Diacetato Glutamato Tetrassódico, 
Buterato de Karité de Potássio, Óleo de caule/folha/
flor de Tanacetum Annuum (Tanaceto), Óleo de 
Chamomilla Recutita (Matricária), Cocoato de 
Potássio, Quernelato de Palma de Potássio, Óxidos 
de Ferro (CI 77491), Óleo de semente de Helianthus 
Annuus (Girassol), Óxidos de Ferro (CI 77492), Extrato 
de flor de Osmanthus fragrans, Tocoferol, Extrato de 
folha de Rosmarinus officinalis (Alecrim), Extrato de 
folha de Plantago Major, Pó da seiva da folha de Aloe 
Barbadensis, Extrato de casca de Theobroma Cacao 
(Cacau), benzoato de sódio, sorbato de Potássio, 
ácido cítrico, linalol, Limoneno
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