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Deodorant îmbogățit cu uleiuri esențiale de brad 
Duglas și portocală grecească dōTERRA™

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Acest deodorant delicat conține uleiuri esențiale CPTG™ de 
brad Duglas și portocală grecească dōTERRA. Aroma lor 
proaspătă și dulce susține o stare energică și pozitivă care 
te ajută să-ți menții concentrarea pe 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.

UTILIZĂRI
• Pentru rezultate optime, aplică-l zilnic pe pielea curată 

și uscată, pentru o absorbție optimă.

• Se potrivește atât pentru bărbați, cât și pentru femei și 
se poate aplica oricând dorești să te simți reîmprospătat(ă).

• Ține-l mereu la îndemână în geanta de sală sau la birou 
pentru o susținere convenabilă.

• Îl poți aplica seara înainte de culcare atunci când corpul 
este curat și lipsit de transpirație.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Aplică în zona axilei.

PRECAUŢII 
Doar pentru uz extern. A se evita contactul cu ochii și cu 
leziunile de piele. 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.

COMPOZIŢIE
Amidon de tapioca, trigliceride caprilice/caprice, alcool 
stearilic, hidroxid de magneziu, unt de Butyrospermum 
Parkii (shea), ulei de Cocos Nucifera (cocos), ulei de 
Helianthus Annuus (� oarea-soarelui) (sămânță), ulei de 
Simmondsia Chinensis (jojoba) (sămânță), 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 balsamic) (ramură/
frunză), tocoferol, limonen, citronelol.

• Conține uleiuri esențiale CPTG de brad Duglas și 
portocală grecească, ce induc o dispoziție pozitivă 
și energică pe tot parcursul zilei.

• 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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