ClaryCalm

®

Mix de Óleos Essenciais 10 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O ClaryCalm® é um mix de óleos essenciais que promove,
especialmente para as mulheres, uma sensação calmante
e relaxante. Esse mix de uso tópico é composto pela Sálvia
Esclareia, Lavanda, Bergamota, Camomila-Romana, Cedro,
Ylang Ylang, Gerânio, Erva-Doce, Semente de Cenoura,
Palmarosa e Vitex. O ClaryCalm promove um efeito
refrescante na pele que ajuda a equilibrar as emoções.
Utilizado especialmente no Clary Calm, o Óleo Essencial de
Bergamota não contém furanocumarina, substância
presente em frutas, especialmente as cítricas, e que é
responsável pelo aparecimento de manchas na pele após
exposição ao sol.

USOS
• Para uma massagem calmante e relaxante, aplique no
abdome durante períodos de desconforto.
Aplicação:
Ingredientes: Óleos essenciais de Clary Sage Flower,
Lavender Flower, FCF Bergamot Peel, Roman
Chamomile Flower, Ylang Ylang Flower, Cedarwood
Wood, Geranium Stem/Leaf, Fennel Seed, Carrot
Seed, Palmarosa Herb e Vitex Leaf/Berry.
Descrição Aromática: Floral, herbal, conífero

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Durante momentos de calor, aplique na pele para um
efeito refrescante.
• Para ajudar a dissipar emoções fortes, difunda para um
aroma calmante.

MODO DE USAR
Uso externo. Aplicar sobre a pele limpa e seca, conforme
necessário. Manter em local fresco e ao abrigo do calor.

PRECAUÇÕES
• Promove um efeito relaxante durante períodos de
desconforto para as mulheres.
• Seu aroma calmante ajuda a dissipar sentimentos
de tensão.
• Ajuda a equilibrar o humor durante o mês.

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. Diluir com Óleo de Coco
Fracionado dōTERRA para minimizar qualquer sensibilidade
da pele. Em caso de contato com os olhos, enxágue com
óleo vegetal em abundância. Em caso de irritação,
descontinue o uso e procure um médico. Mantenha o
produto ao abrigo da luz e do calor.
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