Cremă pentru eritem fesier
dōTERRA
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DESCRIEREA PRODUSULUI
Sigură și eficientă, crema pentru eritem fesier dōTERRA se
întinde cu ușurință pe pielea delicată pentru a trata și
preveni iritația de scutec. Infuzată cu un amestec unic de
uleiuri esențiale CPTG™ de levănțică, morcov (sămânță) și
arbore de ceai, crema pentru eritem fesier dōTERRA susține
calmarea și menținerea aspectului sănătos al pielii. În plus,
untul de shea Muyao intens asigură hidratarea, lăsând
pielea moale și catifelată. Protejează-i pe cei mici cu
această cremă delicată, concepută în mod specific pentru
pielea delicată a bebelușului.

UTILIZĂRI
• Utilizeaz-o ca alternativă delicată pentru calmarea
eritemului fesier.
• Utilizeaz-o după baia de seară a bebelușului, pentru a
calma pielea sensibilă înainte de culcare.
• Utilizeaz-o la copii mici și mari, ca alternativă delicată la
alte loțiuni și creme.
• Pentru rezultate optime, folosește-l împreună cu alte
produse dōTERRA Baby.

PRINCIPALELE INGREDIENTE ȘI BENEFICII
• Untul pur de shea Muyao din Africa de Est poate
contribui la hidratarea pielii.
• Uleiurile esențiale CPTG de levănțică, morcov
(sămânță) și arbore de ceai contribuie la
calmarea și menținerea aspectului sănătos
al pielii.
• Se absoarbe cu ușurință în pielea delicată,
pentru a contribui la tratarea și prevenirea
eritemului fesier.
• Conceput cu grijă pentru pielea sensibilă
a bebelușilor.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Schimbă scutecele ude sau murdare imediat; curăță zona
scutecului și las-o să se usuce; aplică generos crema la
fiecare schimbare a scutecului.

PRECAUŢII
Doar pentru uz extern. A se evita contactul cu ochii. A nu se
lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la 20-25 de grade
Celsius. A nu se utiliza dacă sigiliul de calitate este rupt.

COMPOZIȚIE
trigliceride caprilice/caprice, oxid de zinc, ulei de
Simmondsia Chinensis (jojoba) (sămânță), ceară de albine
(Cera Alba), unt de Butyrospermum Parkii (shea), oleozomi
de Carthamus Tinctorius (șofran), apă (Aqua), caprilil glicol,
ulei de Lavandula angustifolia (levănțică), ulei de Daucus
Carota Sativa (morcov) (sămânță), gluconolactonă, benzoat
de sodiu, ulei de Melaleuca Alternifolia (arbore de ceai)
(frunză), linalool, limonen
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