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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

©2020 dōTERRA Holdings, LLC  Yarrow | Pom PIP BR  111120 

Aplicação: A T S

Ingredientes: Pomegranate Seed Oil, Yarrow 
Essential Oil 

Descrição Aromática: Herbáceo, frutado, 
condimentado

Principais Componentes Químicos: Punicic 
acid, β-caryophyllene, chamazulene 

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Yarrow | Pom é um mix único de óleo essencial de 
milefólio com óleo de semente de romã, extraído 
por prensagem a frio, e oferece benefícios 
poderosos para a pele. 

• Confortante para a pele. 

Yarrow|Pom
Mix de Óleos Essenciais 15 mL
COD. 60209636

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Yarrow | Pom é um mix único de óleo essencial de 
milefólio com óleo de semente de romã, extraído por 
prensagem a frio e formulado para ser o seu aliado principal 
em uma abordagem de dentro para fora em termos de 
idade, vitalidade, bem-estar em geral e, o melhor de tudo, 
para aquele brilho especial. Este ativo botânico poderoso 
pode ser aplicado topicamente para ajudar a revitalizar a 
pele em processo de amadurecimento. 

USOS
• Como parte de sua rotina de cuidados para a pele, 

aplique Yarrow | Pom para ajudar a promover a 
aparência de uma pele jovem e saudável. 

• Crie uma experiência confortante de massagem com 
algumas gotas de Yarrow | Pom para ajudar a dissipar a 
tensão. 

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.  

Yarrow|Pom
Mix de Óleos Essenciais 15 mL


