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Deodorant dōTERRA  
Balance™

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Deodorantul nostru ce conține uleiul esențial dōTERRA 
Balance combină bicarbonatul de sodiu pentru a proteja în 
mod activ împotriva mirosurilor neplăcute în timp ce tapioca 
absoarbe umiditatea pentru o senzație de prospețime de 
lungă durată. Aroma caldă lemnoasă a amestecului pentru 
echilibrare dōTERRA Balance creează o senzație de calm și 
bunăstare. Aplică zilnic pentru a-ți spori încrederea în 
forțele proprii!

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. Nu aplica pe pielea cu leziuni.  
Nu mai utiliza dacă apar iritații sau erupții cutanate.

COMPOZIŢIE
Amidon din tapioca, trigliceride caprilice/caprice, alcool de 
stearil, bicarbonat de sodiu, unt de Butyrospermum Parkii 
(Shea), ulei de Cocos Nucifera (Cocos), ulei de Helianthus 
Annuus (Florea soarelui) (sămânță), ulei de Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) (sămânță), esteri de jojoba, ceară de 
albine poligliceril-3, ulei de ricin hidrogenat, citrat de trietil, 
ulei de Picea Mariana (ramură/frunză), ulei de Cinnamomum 
Camphora Linaloolifera (frunză), ulei de Boswellia Carterii, 
ulei de Tanacetum Annuum (floare/frunză/tulpină), ulei de 
Chamomilla Recutita (mușețel), extract de Osmanthus 
Fragrans (floare), tocoferol, linalool, limonen.

• Conține uleiuri esențiale CPTG de molid, Ho 
(frunză), tămâie, mușețel albastru marocan, 
mușețel albastru și osmanthus.

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

• Bicarbonatul de sodiu contribuie la neutralizarea și 
prevenirea mirosurilor neplăcute.


