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DESCRIÇÃO DE PRODUTO
A Mistura de Massagem AromaTouch é uma mistura 
calmante de óleos essenciais que pode utilizar durante 
uma massagem. Os benefícios reconfortantes e relaxantes 
desta mistura de óleos pode ajudar a acalmar os sentidos.

UTILIZAÇÕES
• Utilize a mistura AromaTouch para criar o ambiente de 

um spa de luxo no conforto do seu próprio lar.

• Combine com sal de Epsom e adicione a um banho 
quente para relaxar após um longo dia de trabalho.

• Aplique a mistura AromaTouch no pescoço e nos ombros 
para promover o relaxamento.

• Utilize em conjunto com a Técnica AromaTouch ou a 
Técnica Manual AromaTouch.

INDICAÇÕES DE USO
Para massajar, misture 5 gotas com 10 ml de óleo 
transportador. Para usar no banho, misture 5 gotas com  
5 ml de óleo transportador. Para perfumar, misture 1 gota 
com 10 gotas de óleo transportador. Apenas para utilização 
tópica.

PRECAUÇÕES
Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do alcance 
das crianças. Consulte o seu médico se estiver grávida ou 
a realizar algum tipo de tratamento. Evite o contacto com 
os olhos, os ouvidos internos e as áreas sensíveis. Após a 
aplicação, evite a luz solar e os raios UV durante, pelo 
menos, 12 horas.
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• A mistura de óleos essenciais AromaTouch 
combina um grupo único de óleos para proporcionar 
benefícios reconfortantes e relaxantes

• A mistura AromaTouch combina os nossos óleos 
essenciais de Cipreste, Hortelã-Pimenta, 
Manjerona, Manjericão, Toranja e Lavanda.

• Pode ajudar a diminuir a tensão e proporcionar 
uma sensação relaxante que ajudará na eficácia 
de qualquer experiência de massagem.

• A fragrância limpa, fresca e a hortelã da mistura 
de óleos AromaTouch proporciona um estímulo 
aromático adicional a todas as massagens com  
a mistura AromaTouch.

• O óleo AromaTouch também pode ser utilizado  
na Técnica Manual AromaTouch.

AromaTouch™

Mistura de Massagem  15 ml

Ingredientes: Óleo de Cupressus Sempervirens 
(Cipreste), Óleo de Mentha Piperita (Hortelã-Pimenta), 
Óleo de Folha de Origanum Majorana (Manjerona), 
Óleo de Ocimum Basilicum (Manjericão), Óleo de 
Casca de Citrus Paradisi (Toranja), Óleo de Lavandula 
angustifolia (Lavanda), Linalol*,  Limoneno*, 
Eugenol*.

*Compostos de óleo naturais.


