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PRODUTO

Holiday Joy
Mistura Felicidade Festiva  15 ml
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• Anima o estado de espírito e desperta os sentidos.

Ingredientes: Óleo de casca de Citrus aurantium 
dulcis (laranja), óleo de rebento de Eugenia 
caryophyllus (cravinho), óleo de Cinnamomum cassia, 
óleo de Abies sibirica, óleo de Boswellia serrata, óleo 
de raiz de Zingiber officinale (gengibre), resina de 
Myroxylon balsamum (bálsamo-de-tolu), extrato da 
resina de Styrax tonkinensis, óleo de Cistus 
ladaniferus, limoneno*, aldeído cinâmico*, eugenol*, 
benzoato de benzil*, cumarina*, cinamato de 
benzilo*, estragol*, linalol*, citral*.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Encha a sua casa com o aroma aconchegante da mistura 
de óleos essenciais Holiday Joy. O aroma quente e doce 
cria um ambiente acolhedor para qualquer convívio 
familiar. Esta mistura própria combina Laranja Selvagem, 
Cravinho e Cássia com Abeto Siberiano e Gengibre para 
criar uma mistura repleta de magia festiva!

UTILIZAÇÕES
• Aplique na roupa, casacos e lenços para manter os 

seus níveis de energia.
• Pulverize em grinaldas, coroas ou árvores de Natal 

para um aroma festivo e fresco.

INDICAÇÕES DE USO
Para massajar, misture 5 gotas com 10 ml de óleo de 
diluição. Para usar no banho, misture 5 gotas com 5 ml de 
óleo de diluição.  Para perfumar, misture 1 gota com 10 
gotas de óleo de diluição.

PRECAUÇÕES 
Possível sensibilidade da pele.  Mantenha fora do alcance 
das crianças. Se estiver grávida ou sob os cuidados de um 
médico, consulte o seu médico.  Evite o contacto com os 
olhos, os ouvidos internos e as áreas sensíveis. Evite a luz 
solar ou os raios UV durante, pelo menos, 12 horas após a 
aplicação.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

*Compostos de óleo naturais.


