dōTERRA AromaTouch®
Mix de Óleos Essenciais 15 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O dōTERRA AromaTouch é um mix de óleos essenciais de
propriedade exclusiva da dōTERRA® que combina os
benefícios únicos de óleos conhecidos por promover efeitos
relaxantes e confortantes. A combinação dos óleos
essenciais de Cipreste, Hortelã-Pimenta, Manjerona e
Lavanda resultou em um mix perfeito que agrega
benefícios importantes a várias técnicas de massagem.
Este mix famoso é parte da Técnica dōTERRA AromaTouch,
um método exclusivo de aplicação de óleos essenciais que
oferece uma experiência profunda de bem-estar no corpo
inteiro.

USOS
• Aplique nos ombros e pescoço para promover sensação
de relaxamento e aliviar a tensão, ou use com óleo de
coco fracionado para uma massagem.
Aplicação:
Ingredientes: Óleos essenciais de Cypress Leaf,
Peppermint Plant, Marjoram Leaf, Basil Leaf,
Grapefruit Peel, Lavender Flower
Descrição Aromática: Limpo, fresco, mentolado,
acolhedor

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS
• Confortante e relaxante.
• Ajuda a reduzir a tensão.
• Promove uma experiência aromática durante a
massagem.

dōTERRA AromaTouch®

Mix de Óleos Essenciais 15 ml

• Ofereça uma massagem nas mãos de alguém querido,
utilizando o mix dōTERRA AromaTouch combinado com a
Técnica dōTERRA AromaTouch.
• Adicione a seus sais de banho.

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. 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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