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PÁGINA DE INFORMAÇÃO DO 
PRODUTO

Rescuer™

Mistura Suavizante  Frasco roll-on de 10 ml

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Após um dia intenso, aplique a Mistura Calmante Rescuer 
para uma sensação relaxante. Aplique a mistura Rescuer 
antes de deitar para relaxar as pernas de crianças cansadas 
e em crescimento. Guarde um frasco na casa de banho 
para aplicar nas articulações ou nas têmporas para uma 
sensação reconfortante e calmante após um dia intenso.

UTILIZAÇÕES
• Aplique nas pernas do seu filho após um dia de atividade 

intensa.

• Massaje nos ombros, no pescoço e nas costas para uma 
sensação de conforto.

• Mantenha a mistura Rescuer à mão para uma utilização 
prática. Esta é a mistura perfeita para aplicar após um 
passeio de bicicleta com os amigos, uma caminhada em 
família ou um jogo de basquetebol!

INDICAÇÕES DE USO
Apenas para utilização tópica. Aplique na pele para perfumar, 
cuidar ou massajar. Utilizar com a supervisão de um adulto.

PRECAUÇÕES 
Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos. 
Possível sensibilidade da pele. Se estiver a receber cuidados 
médicos, consulte o seu médico. Evitar o contacto com os 
olhos, ouvidos, boca e áreas sensíveis.

• A Copaíba, a Lavanda, a Hortelã e o Zantóxilo são 
combinados de forma única com o Óleo de Coco 
Fracionado para uma mistura calmante.

• Promove conforto, sendo suficientemente delicada 
para peles sensíveis.

• A mistura Rescuer é reconfortante e calmante para 
a pele.

• A mistura Rescuer inclui óleos que podem ajudar a 
diminuir a tensão.

Ingredientes: Óleo de Cocos Nucifera (Coco), Óleo 
de Resina de Copaifera Coriacea/Langsdorffii/
Officinalis/Reticulata, Óleo de Caule/Folha/Flor de 
Lavandula Angustifolia (Lavanda), Óleo de Caule/
Folha/Flor de Mentha Spicata, Óleo de Fruta de 
Zanthoxylum Alatum, Linalol*, Limoneno*

*Compostos de óleo naturais


