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Aplicação: 
Nome Científico: Copaifera
Ingredientes: Óleos essenciais de Copaifera 

coriacea, langsdorffii, officinalis e reticulata em uma 
base de Óleo de Coco Fracionado

Descrição Aromática: Condimentado, amadeirado 

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Quando misturado com Óleo de Coco Fracionado, 
auxilia a hidratação natural da pele. 

• Dá suporte a uma pele de aspecto saudável 
quando misturado com Óleo de Coco Fracionado.

Copaiba Touch
Mix de Óleos Essenciais Roll-On 10 ml 

COD. 60219361

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Copaíba, um óleo essencial que tem muitos adeptos, agora 
está disponível em uma conveniente embalagem roll-on. O 
óleo essencial de Copaíba vem da resina da árvore de 
copaíba, encontrada na porção tropical da América do Sul. 
Desde o século XVI, o óleo essencial de Copaíba tem sido 
usado pelos nativos do norte e nordeste do Brasil em 
práticas de cuidados pessoais tradicionais. Hoje, o óleo é 
encontrado com frequência em produtos cosméticos, 
inclusive em sabonetes, cremes, loções e perfumes. O 
Copaíba Touch é um mix de óleo essencial de Copaíba 
CPTG® e Óleo de Coco Fracionado. A combinação de 
Copaíba e Óleo de Coco Fracionado hidrata a pele e 
promove uma pele limpa e acetinada.  

USOS
• Passe na pele para ajudar a hidratá-la.

MODO DE USAR 
Uso externo. Aplicar sobre a pele limpa e seca, conforme 
necessário. Nenhuma diluição é necessária. 

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou em caso 
de tratamento, consulte seu médico. Evite contato com os 
olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com 
os olhos, enxágue com Óleo Carreador dōTERRA em 
abundância. Em caso de irritação, descontinue o uso e 
procure um médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e 
do calor.    

Copaiba Touch
Copaifera Roll-On 10 ml


