AromaTouchTM

Mistura de Massagem 15 ml

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
AromaTouch, a mistura de massagem própria da
dōTERRA, combina os benefícios exclusivos dos
conhecidos óleos essenciais com efeitos relaxante e
reconfortante. O AromaTouch combina os nossos óleos
essenciais de cipreste, hortelã-pimenta, manjerona,
manjericão, toranja e lavanda numa mistura perfeita
que acrescenta vários benefícios importantes em várias
técnicas de massagem. Esta mistura popular é uma
parte vital da Técnica dōTERRA AromaTouch, um método
próprio para a aplicação de óleos essenciais para
produzir uma profunda experiência de bem-estar total e
corporal.

Ingredientes: òleos essenciais de plantas de
cipreste, plantas de hortelã-pimenta, folhas de
manjerona, folhas de manjericão, cascas de
toranja e flores de alfazema.
Descrição Aromática: Limpo, fresco,
mentolado e aconchegante

Principais Benefícios:
• Efeitos reconfortante e relaxante
• Ajuda a diminuir a tensão
• Adiciona uma experiência aromática a
uma massagem relaxante

USOS
• Aplique no pescoço e nos ombros para promover
sentimentos de relaxamento e diminuição da tensão
ou utilize com um óleo de suporte para massagem.
• Dê ao seu amado uma massagem nas mãos usando
a Técnica de Mão AromaTouch e a mistura de óleos
essenciais AromaTouch
• Adicione aos sais de Epsom e aprecie a entrada num
banho quente.
INSTRUÇÕES DE USO
Uso Tópico: Aplique uma ou duas gotas na área
desejada. Diluir com Óleo de coco fraccionado doterra
para minimizar qualquer sensibilidade da pele. Veja
precauções adicionais abaixo.
CUIDADOS
Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do alcance
das crianças. Se estiver grávida ou sob os cuidados de um
médico, consulte o seu médico. Evitar o contacto com os
olhos, ouvidos internos e áreas sensíveis. Evitar a luz solar
ou raios UV até 12h após a aplicação do produto.
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