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Gel de baie pentru păr și corp 
pentru bebeluși dōTERRA

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Gelul de baie pentru păr și corp pentru bebeluși dōTERRA 
este alegerea sigură și eficace pentru baia bebelușului tău, 
de la creștet până la degețele. Acest produs spumant, care 
nu irită ochii, combină ingrediente simple și delicate. Un 
amestec calmant de extract de vanilie cu uleiurile esențiale 
CPTG™ de levănțică și mușețel roman lasă un parfum 
delicat de nou-născut pe pielea bebelușilor, dar și a copiilor 
mai mari. Prevăzut cu o pompă confortabilă, ușor de 
utilizat, produsul gel de baie pentru păr și corp pentru 
bebeluși dōTERRA simplifică foarte mult momentele 
petrecute în baie cu cei mici.

UTILIZĂRI
• Utilizează-l la baia de seară a bebelușului, pentru a-l 

liniști înainte de culcare.

• Utilizează-l la copii mici și mari, ca alternativă delicată la 
alte săpunuri și șampoane.

• Pentru rezultate optime, folosește-l împreună cu alte 
produse dōTERRA Baby.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Pompează câteva doze în palme sau pe o lavetă de baie și 
aplică pe păr și corp. Formează spumă și clătește bine. 
Suficient de delicat pentru uz zilnic.

PRECAUŢII 
Doar pentru uz extern. Dacă apare o iritație a pielii, 
întrerupe utilizarea. A se utiliza numai sub supravegherea 
unui adult.

COMPOZIŢIE
Apă (Aqua), hidroxipropilsulfonat-laurilglicozide de sodiu, 
glucozidă caprililică/caprilică, glicerină, alcool de fenetil, 
Extract de Pyrus Malus (măr) (fruct), clorură de sodiu, acid 
caprilhidroxamic, fitat de sodiu, ulei de Lavandula 
Angustifolia (levănțică), ulei de Anthemis nobilis (floare), 
acid citric, Extract de Vanilla Planifolia (fruct), Unt de 
Butyrospermum Parkii (shea), linalool, limonen,

• Conține un amestec calmant de extract de 
vanilie și uleiuri esențiale CPTG de levănțică și 
mușețel roman.

• Untul pur de shea Muyao din Africa de Est 
contribuie la hidratarea profundă a pielii.

• Ingrediente de curățare simple și delicate.

• Fără lacrimi.


