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PRINCIPALELE INGREDIENTE ȘI BENEFICII

Unt de corp nutritiv
dōTERRA™ SPA

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Răsfață-ți pielea cu un efect de hidratare de lux oferită de 
Untul de corp nutritiv dōTERRA SPA. Baza acestei formule 
naturale combină unturile din semințe de shea și de cacao, 
cunoscute pentru proprietățile lor de hidratare profundă și 
menținere a elasticității pielii. Uleiul din semințe de jojoba 
se absoarbe rapid în piele și ajută la menținerea aspectului 
hidratat al acesteia, în vreme ce uleiul de avocado hrănește 
și catifelează pielea. Uleiurile esențiale CPTG™ Grad Testat 
Pur Certi� cat de portocală sălbatică, brad Duglas și tămâie 
transformă această formulă bogată într-o experiență SPA 
aromatică intensă.

UTILIZĂRI 
• Masează în palme, pe genunchi, coate sau pe alte zone 

ale corpului care în mod normal au nevoie de mai multă 
hidratare decât alte zone.

• Include și Untul de corp nutritiv data viitoare când te 
răsfeți într-o seară ca la spa chiar la tine acasă – aroma 
reconfortantă și revigorantă a uleiurilor esențiale va �  
un răsfăț pentru simțul olfactiv, precum și pentru piele.

• Include-l în rutina ta de îngrijire a pielii pentru a-ți lăsa 
pielea suplă și netedă.

• Folosește-l împreună cu alte produse dōTERRA SPA 
pentru a avea un maxim de bene� cii.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Aplică generos pe corp, concentrându-te pe zonele uscate, 
pentru hidratare profundă. A se feri de căldură excesivă. 

PRECAUŢII 
Doar pentru uz extern. A se evita contactul cu ochii.

COMPOZIŢIE
Apă, trigliceride caprilice/caprice, ulei vegetal hidrogenat, 
trigliceride C10-18, alcool cetearilic, gliceril behenat, 
glicerină, cetil palmitat, ulei de Persea gratissima 
(avocado), unt de Butyrospermum parkii (shea), gliceril 
stearat, alcool cetilic, unt de Theobroma cacao (cacao) 
(sămânță), ulei de Citrus sinensis (portocală) (coajă) obținut 
prin presare, ulei de Pseudotsuga menziesii (brad Duglas) 
(ramură/frunză), ulei de Boswellia carterii (tămâie), ulei de 
Prunus amygdalus dulcis (migdale dulci), ulei de Olea 
europaea (măsline) (fruct), ulei de Simmondsia chinensis 
(jojoba) (sămânță), lauroil-glutamat de sodiu, stearoil-
glutamat de sodiu, acid stearic, cetil-hidroxietilceluloză, 
anisat de sodiu, � tat de sodiu, acid dehidroacetic, gumă de 
xantan, benzoat de sodiu, ceară de albine, acid citric, 
etilhexilglicerină, alcool benzilic, hidroxid de sodiu, citral, 
citronelol, limonen, linalool.

• Uleiurile esențiale de portocală sălbatică, brad 
Duglas și tămâie oferă bene� cii aromatice 
revigorante.

• Untul de shea hidratează în profunzime și susține 
elasticitatea pielii.

• Untul din semințe de cacao calmează și hrănește 
pielea în mod natural.

• Uleiul din semințe de jojoba se absoarbe rapid în 
piele, având efecte de hidratare și catifelare.

• Uleiul de avocado menține un aspect sănătos și 
hidratat al pielii.
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