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Spray hidratant pentru 
corp dōTERRA™ SPA

• Uleiurile de � oarea-soarelui, avocado și fructul 
pasiunii calmează, catifelează și hidratează pielea, 
conferindu-i o strălucire generală sănătoasă.

• Trigliceridele caprilice/caprice (derivate din cocos) 
au un efect de îngrijire și mențin bariera naturală 
de hidratare a pielii.

• Contribuie la curățarea și hrănirea pielii, conferindu-i 
un parfum revigorant.

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Simte-ți întregul corp hidratat cu Spray-ul hidratant pentru 
corp dōTERRA SPA. Bene� ciile Amestecului dōTERRA 
Beautiful Captivating se combină cu proprietățile hrănitoare 
oferite de cocos, � oarea-soarelui, avocado și fructul pasiunii. 
Acest spray hidratant te va ajuta să îți îmbunătățești aspectul 
general al pielii, lăsând-o radiantă și sănătoasă. 

UTILIZĂRI
• Aplică pe pielea expusă pentru a avea o piele catifelată și 

suplă pe durata întregii zile, ceea ce îți permite să ai 
picioare netede și mătăsoase atunci când porți pantaloni 
scurți sau fustă.

• Conferă-ți un aer proaspăt înainte de o întâlnire, un 
eveniment sau o ședință cu o pulverizare rapidă și 
parfumată de Spray hidratant pentru corp.

• După baie sau duș aplică pe corp spray-ul parfumat 
pentru a hidrata corpul și bucură-te de bene� ciile 
aromatice imediate.

• Poți aplica produsul cu ușurință pe tot corpul datorită 
capacității de aplicare fără aer 360 de grade a spray-ului 
hidratant pentru corp.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Pulverizează-l pe întregul corp pentru hidratare de durată.

PRECAUŢII 
Doar pentru uz extern. A se evita contactul cu ochii. 
Nerecomandat înainte de expunerea prelungită la radiații UV.

COMPOZIŢIE
trigliceride caprilice/caprice, ulei de Cocos Nucifera (cocos), 
coco-caprilat, octildodecanol, ulei de Citrus aurantifolia 
(Lămâie verde) din coajă, ulei de Helianthus Annuus (� oarea-
soarelui) (sămânță), ulei de Passiora Edulis (sămânță), 
extract de Osmanthus fragrans (� oare), tocoferol, ulei de 
Citrus aurantium bergamia (Bergamotă) din fructe, ulei de 
Boswellia carterii, ulei de Persea Gratissima (avocado), acid 
citric, limonen, geraniol, linalool, citronelol.


