dōTERRA® Frankincense Touch
Boswellia Roll-On 10 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O dōTERRA® Brasil Frankincense Touch oferece os
conhecidos benefícios do óleo essencial de Olíbano em um
conveniente aplicador roll-on. Em conjunto com o Óleo de
Coco Fracionado, o Frankincense Touch é um óleo
indispensável para se ter sempre à mão para ajudar a
acalmar a pele e promover um efeito calmante e
equilibrador nas emoções ao longo do dia. Além de ser
frequentemente usado em meditação, a embalagem em
roll-on do Frankincense Touch assegura que a quantidade
correta desse precioso óleo essencial seja utilizada sem
desperdícios.

USOS
• Massageie Frankincense nas mãos, no pescoço ou na
planta dos pés para um efeito relaxante e acolhedor.
Aplicação:
Nome Científico: Boswellia
Ingredientes: Fractionated Coconut Oil,

Frankincense Resin
Descrição Aromática: Acolhedor, condimentado,
puro

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS
• Promove sentimentos de relaxamento quando
aplicado topicamente.
• Desfrute de todos os maravilhosos benefícios do
Olíbano em um conveniente frasco Roll-On.

• Massageie nas têmporas durante o dia para ajudar a
equilibrar o humor.
• Aplique nos pontos de pulsação e na testa durante a
prática de ioga e meditação.

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

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.

dōTERRA Frankincense Touch
Boswellia Roll-On 10 ml

COD. 60206649

Todas as palavras com símbolos de marca registrada são marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC

©2020 dōTERRA Holdings, LLC FrankincenseTouch PIP BR 070620

