
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 ©2019 dōTERRA Holdings, LLC  dōTERRA SPA Serenity™ Bath Bar  PIP PT  100419

dōTERRA™ SPA 
Serenity™ Bath Bar 
(Barra de Banho Serenity™)
113 g

Número de série: 60203544

• A mistura de óleos essenciais dōTERRA Serenity 
promove um ambiente calmante

• O óleo de sementes de jojoba é conhecido pela 
rápida absorção e capacidade de hidratar em 
profundidade

• 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

• A seiva de folha de aloé purifica, amacia e suaviza 
a pele

• A argila caulim natural dá à barra uma bonita 
tonalidade de lavanda

PRINCIPAIS INGREDIENTES E BENEFÍCIOS

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 
A Barra de Banho dōTERRA™ SPA Serenity™ é uma barra de 
sabão exclusiva, que proporciona uma sensação, aroma e 
experiência de limpeza incomparáveis. Ao contrário dos 
sabonetes convencionais, com ásperos surfatantes, esta barra 
de banho natural deixa a pele limpa, suave e macia. Logo na 
primeira utilização irá sentir que esta barra é claramente 
diferente de qualquer outra barra ou sabonete que tenha 
utilizado anteriormente. Tem uma suave ação de espuma que 
desliza na pele com facilidade e limpa em profundidade, ao 
mesmo tempo que a nutre, com óleo de sementes de jojoba, 
glicerina de origem vegetal e seiva de Aloé Vera. Com o aroma 
calmante e relaxante da nossa Mistura Repousante dōTERRA™ 
Serenity™, esta barra de banho irá transportar o utilizador para 
um feliz estado de repouso. Desfrute de uma experiência de 
Spa de limpeza, rica e aromática com a barra de banho natural 
e genuinamente original da dōTERRA™.

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 (Aqua), glicerina, 
Óleo de Flor/Folha/Caule de Lavandula angustifolia (Lavanda), 
Óleo de madeira Lavandula angustifolia (Cedro), Óleo de folha 
Cinnamomum camphora linaloolifera (Ho Wood), óleo de flor 
Cananga odorata (Ylang ylang), Óleo de Flor/Folha/Caule de 
Origanum majorana (Manjerona), Óleo de Flor/Folha/Caule de 
Anthemis nobilis (Camomila Romana), Óleo de raiz de Vetiveria 
zizanoides (Vetiver) Extrato de fruta Vanilla planifolia (Baunilha), 
Óleo de madeira Santalum paniculatum (Sândalo havaiano), 
Óleo de sementes de Simmondsia chinensis (Jojoba), Pó de 
seiva de Aloe barbadensis (Aloe Vera) Caulim, Gluconato de 
sódio, Óleo de Semente de Helianthus annuus (Girassol), 
Diacetato tetrassódico de glutamato, Tocoferol, 
Galactoarabinan, Cloreto de sódio, Ácido cítrico
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