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DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Abrace a beleza dos óleos essenciais de Osmanthus, Lima, 
Bergamota e Frankincense com esta mistura harmoniosa  
e floral. O aroma revigorante de Lima e Bergamota ajuda a 
criar um ambiente estimulante. Com os aromas relaxantes 
e reconfortantes de Osmanthus e Frankincense, a Mistura 
Cativante rapidamente se tornará uma das suas favoritas. 
O Beautiful Touch proporciona um aroma agradável e doce 
para utilizar diariamente ou em ocasiões especiais. Charme 
e motivação com a Mistura Cativante Beautiful Touch. 

UTILIZAÇÕES
• Utilize como uma fragrância pessoal durante o dia  

para estimular a sua motivação.

• Fortaleça-se e inspire-se quando sentir o aroma 
cativante da mistura Beautiful Touch.

• Aplique Beautiful Touch nos pulsos para melhorar  
o seu humor.

• Leve consigo nas suas viagens para um acesso fácil 
sempre que precisar!

INDICAÇÕES DE USO
Apenas para utilização tópica. Aplique na pele para 
perfumar, cuidar ou massajar.

PRECAUÇÕES
Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do alcance 
das crianças. Se estiver grávida ou sob os cuidados de um 
médico, consulte o seu médico. 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.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Aroma harmonioso e floral.

• O aroma revigorante de Lima e Bergamota ajuda  
a criar um ambiente estimulante.

• O aroma agradável torna-a a fragrância perfeita.

• Eleva o humor e é energética.

*Compostos de óleo naturais.

Ingredientes: óleo de Cocos nucifera (coco), óleo de 
casca de Citrus aurantifolia (lima), extrato de flor de 
Osmanthus fragrans, óleo de fruto de Citrus 
aurantium bergamia (Bergamota), óleo de Boswellia 
carterii, limoneno*, linalol*, Citronelol*
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Beautiful Touch
Mistura Cativante  10 ml


