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Loţiune pentru mâini 
și corp dōTERRA SPA

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Răsfață-ți pielea cu Loțiunea pentru mâini și corp dōTERRA 
SPA de lux – o formulă ușoară, non-grasă, care conține 
uleiuri din semințe de jojoba și macadamia, unturi din 
semințe de murumuru și obroma și extracte hrănitoare din 
plante. Această loțiune ușoară lasă pielea moale, mătăsoasă 
și catifelată la atingere. Ideală pentru mâini și corp, această 
loțiune se îmbină perfect cu uleiurile esențiale, permițându-ți 
să bene� ciezi de o experiență aromatică personalizată 
completă. Disponibil individual și la set de 3.

UTILIZĂRI
• Păstrează o sticluță la îndemână când călătorești sau 

te a� i la serviciu pentru a crea o experiență aromatică 
personalizată chiar atunci când ai nevoie.

• Combină-l cu uleiurile tale de masaj preferate pentru un 
masaj liniștitor.

• Dacă îți simți pielea foarte uscată, adaugă câteva 
picături de uleiuri esențiale de santal, cedru, copaibă 
sau mir în loțiunea pentru mâini și corp.

• Folosește-o împreună cu linia de produse dōTERRA SPA 
pentru a-ți îmbunătăți experiența de utilizare a 
produselor de îngrijire a pielii pe bază de uleiuri CPTGTM.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Aplică în cantități generoase pe mâini și corp pentru a 
elimina senzația de piele uscată. Combină cu uleiul esențial 
dōTERRA preferat în palmă pentru rezultate optime. 
Utilizează la nevoie.

COMPOZIŢIE
Apă (Aqua), trigliceride caprilice/caprice, glicerină, alcool 
cetearilic, ulei de Helianthus annuus (� oarea-soarelui) 
(sămânță), pentilenglicol, celuloză microcristalină, diheptil 
succinat, stearat de gliceril, sare de potasiu a derivaților 
acidului oleic cu proteină de ovăz hidrolizată, alcool behenilic, 
ulei de Cocos nucifera (nucă de cocos), ulei de Macadamia 
ternifolia (sămânță), ulei de Olea europaea (măsline) (fruct), 
unt de Astrocaryum murumuru (sămânță), unt de Theobroma 
grandi� orum (sămânță), ulei de Aleurites moluccana (kukui) 
(sămânță), ulei de Plukenetia volubilis (sămânță), fructe 
nesaponi� cabile de Olea europaea (măslin), esteri din ulei de 
jojoba/ulei de macadamia (sămânță), ulei de Simmondsia 
chinensis (jojoba) (sămânță), scualan, tocoferol, extract de 
Solanum lycopersicum (tomată) (fruct), extract de Argania 
spinosa (frunză), extract de Simmondsia chinensis (jojoba) 
(frunză), macadamiat de � tosteril, � tosteroli, � tat de sodiu, 
extract de Bellis perennis (margaretă) (� oare), 
hidroxiacetofenonă, gumă de xantan, gumă de celuloză, oleat 
de gliceril, hialuronat de sodiu, alcool benzilic, copolimer de 
capriloil glicerină/acid sebacic.

• Se omogenizează ușor cu uleiul dumneavoastră 
esențial preferat, pentru o experiență aromatică 
personalizată.

• Uleiurile din semințe de � oarea soarelui și 
macadamia sunt cunoscute pentru proprietățile lor 
hidratante excepționale și pentru capacitatea lor 
de a menține nivelul de hidratare al pielii.

• Formula non-grasă lasă pielea moale, catifelată și 
cu aspect sănătos.

• Unturile de murumuru și theobroma sunt 
combinate cu extracte hrănitoare din plante, 
pentru o acțiune de catifelare.
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