dōTERRA Purify®

Mix de Óleos Essenciais 15 ml
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O dōTERRA Purify é uma combinação exclusiva de óleos
essenciais que purifica e neutraliza odores de maneira
segura e natural. Este mix energizante combina óleos
cítricos e de pinheiros que deixam um cheiro arejado e
refrescante no ar e é um dos favoritos entre os usuários
dōTERRA para neutralizar rapidamente odores
desagradáveis. O dōTERRA Purify contém óleos essenciais
de Limão e Limão-Siciliano, conhecidos por suas poderosas
propriedades purificantes, e óleo essencial de PinheiroSiberiano que limpa o ar. Os óleos de Citronela, Tea Tree e
Coentro dão a este mix um aroma encantador, único e
inigualável por suas propriedades purificantes.

USOS
• Difunda para purificar e refrescar o ar
Aplicação: A T N
Ingredientes: Óleos essenciais de Lemon Peel,
Siberian Fir Needle, Citronella Grass, Lime Peel,
Melaleuca (Tea Tree) Leaf e Cilantro Herb
Descrição Aromática: Fresco, arejado, herbal

Benefícios Primários
• Aroma refrescante.
• Neutraliza odores desagradáveis e purifica o ar.

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. Mantenha o produto ao abrigo da luz e
do calor.
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