dōTERRA SPA
Unt de corp nutritiv
®

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Untul de corp nutritiv dōTERRA® SPA vă răsfaţă pielea şi îi
conferă o senzaţie sublimă de hidratare şi supleţe. Formula
sa naturală combină untul de shea şi cel din boabe de
cacao, cunoscute pentru hidratarea intensă şi supleţea
oferită pielii. Uleiul din seminţe de jojoba se absoarbe rapid
în piele conferindu-i un aspect hidratat, iar untul de
avocado conţine acizii graşi necesari hrănirii şi catifelării
pielii. Uleiurile esenţiale CPTG® de portocală sălbatică, brad
Douglas şi tămâie transformă formula delicată într un
tratament de spa luxos în timp ce oferă beneficii
reconfortante şi purificatoare.

INDICAŢII DE UTILIZARE
• Aplicaţi pe corp, masaţi pe mâini, pe coate, pe genunchi
şi pe orice zonă a corpului care are nevoie de hidratare.
Păstraţi la temperatura camerei.

PRECAUŢII
Doar pentru uz extern. Evitaţi contactul cu ochii.

INGREDIENTE PRINCIPALE ŞI BENEFICII
• Uleiurl estenţial de portocală sălbatică este
cunoscut pentru beneficiile sale purificatoare
• Uleiul esenţial de brad Douglas purifică pielea şi
oferă beneficii aromatice reconfortante
• Uleiul esenţial de tămâie revitalizează pielea şi
stablizează emoţiile
• Untul de shea hidratează în profunzime pielea în
timp ce îi conferă supleţe
• Untul din boabe de cacao catifelează şi
hrăneşte pielea
• Uleiul de jojoba se absoarbe repede în piele pentru
a o hidrata şi a o catifela

INGREDIENTE:
Apă, trigliceride ale acidului caprilic/capric, ulei vegetal
hidrogenat, trigliceride cu lanţ C10-18 , alcool cetostearilic,
behenat de glicerol, glicerol, palmitat de cetil, ulei de avocado
(Persea Gratissima), unt de shea (Butirospermum parkii),
monostearat de glicerol, alcool cetilic, unt de cacao (seminţe
-Theobroma cacao), ulei din coajă de portocală sălbatică
presată (Citrus sinensis), ulei din ramură/frunză de brad
Douglas (Pseudotsuga menziesii), ulei de tămâie (Boswellia
carterii), ulei de migdale dulci (Prunus amygdalus dulcis), ulei
de măsline (Olea europaea), ulei de jojoba (Simmondsia
chinensis) , lauroil glutamatul de sodiu, stearoil glutamat de
sodiu, acid stearic, cetil-hidroxietil celuloză, anisat de sodiu,
fitat de sodiu, acid dehidroacetic, gumă xantan, benzoat de
sodiu, ceară de albine, acid citric, etil-hexil glicerol, alcool
benzilic, hidroxid de sodiu

• Uleiul de avocado conţine acizi graşi esenţiali
pentru a menţine pielea hidratată şi sănătoasă
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Greutatea netă: 198g
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