Deodorant îmbogăţit cu uleiuri esenţiale de
brad Duglas ţi portocală grecească dōTERRA

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Acest deodorant delicat conține uleiuri esențiale CPTG™ de
brad Duglas și portocală grecească dōTERRA. Aroma lor
dulce-răcoritoare induce o dispoziție pozitivă și energică,
ajutându-te să te concentrezi pe tot parcursul zilei! Aceste
uleiuri esențiale sunt combinate cu magneziu, care
protejează activ împotriva mirosurilor neplăcute și tapioca,
ce absoarbe umezeala, pentru o prospețime de durată.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Aplică în zona axilei.

PRECAUŢII
Doar pentru uz extern. A se evita contactul cu ochii și cu
leziunile pielii. Nu mai utiliza dacă apar iritații sau erupții
cutanate. A se evita expunerea la lumina soarelui și la
razele ultraviolete pentru cel puțin 12 ore de la aplicare. A
se păstra la temperatura camerei.

INGREDIENTE
PRINCIPALELE INGREDIENTE ȘI BENEFICII
• Conține uleiuri esențiale CPTG™ de brad Duglas și
portocală grecească, ce induc o dispoziție pozitivă
și energică pe tot parcursul zilei.
• Fără bicarbonat de sodiu, aluminiu, parabeni,
ftalați și talc.

Amidon de tapioca, trigliceride ale acidului caprilic/capric,
alcool stearilic, hidroxid de magneziu, unt de shea
(Butyrospermum parkii), Ulei de Cocos nucifera (Cocos),
ulei de Helianthus Annuus (floarea-soarelui) (sămânță), Ulei
de Simmondsia chinensis (Jojoba) din semințe, esteri de
jojoba, ceară de albine poligliceril-3, ulei de ricin hidrogenat,
trietil citrat, ulei de Citrus aurantium dulcis (portocală)
(coajă), ulei de Pseudotsuga Menziesii (brad Duglas)
(ramură/frunză), tocoferol, limonen, citronelol.

• Amidonul de tapioca absoarbe umezeala de la
subraț, pentru o senzație uscată și proaspătă pe
tot parcursul zilei.
• Magneziul protejează împotriva mirosurilor
neplăcute.
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