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PRINCIPAIS INGREDIENTES E BENEFÍCIOS

• Proporciona as propriedades revigorantes e 
estimulantes da mistura de óleos essenciais 
Beautiful Captivating dōTERRA.

• Os óleos de Girassol, Abacate e Maracujá 
acalmam, suavizam, hidratam e conferem um 
brilho saudável à pele.

• O Taprílico/Triglicérido Caprílico (derivado do coco) 
suaviza e conserva a barreira natural da pele.

• Contribui para uma pele limpa e nutrida graças ao 
seu aroma refrescante.

Spray Hidratante para o Corpo 
dōTERRA™ SPA

PÁGINA DE INFORMAÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Sinta uma hidratação completa em todo o corpo com o 
Spray Hidratante para o Corpo dōTERRA SPA. As 
propriedades benéficas da mistura de óleos essenciais 
Beautiful Captivating dōTERRA são combinadas com as 
propriedades nutritivas do coco, girassol, abacate e 
maracujá. Este spray hidratante confere à pele um aspeto 
radioso e saudável.

UTILIZAÇÕES
• Aplique sobre a pele nua para a manter suave e nutrida 

ao longo do dia e manter as suas pernas com um aspeto 
suave e sedoso quando vestir calções ou saias.

• Refresque-se antes de um encontro, de um evento ou de 
uma reunião com uma pulverização rápida e fragrante 
do Spray Hidratante para o Corpo.

• Depois de um banho ou de um duche, pulverize o corpo 
com este spray fragrante para reter a hidratação e usufruir 
instantaneamente das propriedades aromáticas benéficas.

• Aplique em todo o corpo com facilidade graças à 
capacidade de aplicação sem ar de 360 graus do Spray 
Hidratante para o Corpo.

INDICAÇÕES DE USO
Vaporize sobre todo o corpo após o banho ou em qualquer 
altura do dia, para sentir um estímulo revigorante.

PRECAUÇÕES
Apenas para utilização externa. Evitar o contacto direto 
com os olhos. Não utilizar antes de uma exposição 
prolongada aos raios UV.

INGREDIENTES
Caprílico/triglicérido caprílico, óleo de cocos nucifera (coco), 
coco-caprilato, octildodecanol, óleo de casca de citrus 
aurantifolia (lima), óleo de semente de helianthus annuus 
(girassol), óleo de semente de passiflora edulis (maracujá), 
extrato de flor de osmanthus fragrans (osmanthus), 
tocoferol, óleo de fruto de citrus aurantium bergamia 
(bergamota), óleo de boswellia carterii (frankincense),  
óleo de persea gratissima (abacate), ácido cítrico.


