Citrus Bliss®

Mix de Óleos Essenciais 15 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Citrus Bliss combina os benefícios dos óleos essenciais
cítricos. Para formar este mix único e harmonioso, a
dōTERRA® reuniu as poderosas essências de LaranjaSelvagem, Limão-Siciliano, Toranja, Mandarina, Bergamota,
Tangerina e Clementina com um leve toque de Absoluto de
Baunilha. O Citrus Bliss possui compostos naturais e
potentes que oferecem propriedades purificantes.

USOS
• Difunda para ajudar a elevar o humor.
• Aplique 1 gota no punhos e esfregue-os para um ótimo
perfume para o dia a dia.
• Misture com um óleo vegetal para uma massagem
revigorante nas mãos.
Aplicação:
Ingredientes: Óleos essenciais de Wild Orange Peel,
Lemon Peel, Grapefruit Peel, Mandarin Peel,
Bergamot Peel, Tangerine Peel, Clementine Peel e
Absoluto de Vanilla Bean.
Descrição Aromática: Cítrico, doce

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS
• Limpa e purifica o ar.
• Ajuda a reduzir o estresse e eleva o humor.
• Afeta o humor positivamente com propriedades
energizantes e refrescantes.

MODO DE USAR
Para uso tópico, aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em óleo de
coco fracionado sobre a pele, na área desejada. Para uso
aromático, colocar de 3 a 4 gotas em um aromatizador
elétrico.

PRECAUÇÕES
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou
tratamento, consulte o médico. Evite contato com os olhos,
ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol e a raios
UV por até 12 horas após aplicação do produto. Em caso
de contato com os olhos, enxágue com óleo vegetal em
abundância. Em caso de irritação, descontinue o uso e
procure um médico.
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