Hope™ Touch

Mix de Óleos Essenciais Roll-On 10 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Hope Touch é um mix de óleos essenciais distinto e
exclusivo que combina o aroma refrescante da Bergamota
com Ylang Ylang e Olíbano, juntamente com o aroma
confortante do Absoluto de Grão de Baunilha, o que o torna
levemente adocicado. O Hope Touch pode ser aplicado no
pescoço, nos punhos e pontos de pulsação para que você
sinta seu aroma convidativo e único. A cada aplicação de
Hope Touch, inspire seu aroma edificante ao saber que sua
compra faz parte de uma causa maior: ajudar a resgatar
preciosas crianças ao redor do mundo. O valor obtido com
a venda do Hope Touch é doado integralmente para o
dōTERRA Healing Hands™, que apoia os esforços na luta
para combater o tráfico sexual ao redor do mundo.

USOS
Aplicação:
Ingredientes: Fractionated Coconut Oil, Bergamot
Fruit*, Ylang Ylang Flower, Frankincense Oil, Vanilla
Bean Absolute
*Bergamota FCF não causa sensibilidade ao sol.
Descrição Aromática: Alegre, fresco, doce

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Aplique nos punhos, no pescoço e nos pontos de
pulsação para uma fragrância personalizada.
• Leve-o consigo e aplique durante o dia para ajudar a
elevar o humor.
• Coloque em um sachê e guarde nas gavetas ou armários
para deixá-los com um aroma refrescante.

MODO DE USAR

• Eleva o humor com um aroma fresco e alegre.

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

• Oferece um perfil aromático para uma fragrância
personalizada.

PRECAUÇÕES

Hope™ Touch
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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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