dōTERRA Breathe
Vapor Stick

®

PÁGINA INFORMAÇÃO PRODUTO

DESCRIÇÃO PRODUTO
Desfrute da conveniente, rápida absorção e suave
aplicação do dōTERRA Breathe Vapor Stick. Este método
exclusivo de aplicação da mistura de óleos essenciais
dōTERRA Breathe pode ser usado a qualquer hora, em
qualquer lugar para desfrutar de um vapor refrescante e
calmante. A fórmula natural deste baton de vapor desliza
sobre a pele com facilidade, sem deixar a sensação de
gordura ou pegajosa. O poder da mistura de óleos
essenciais de dōTERRA Breathe pode ser sentida
imediatamente, proporcionando um efeito de arrefecimento
topicamente e aromaticamente. A pequena e conveniente
embalagem de dōTERRA Breathe Vapor Stick é perfeita
para viajar, e basta apenas uma pequena quantidade para
sentir seus efeitos imediatos. O baton de vapor trabalha
em conjunto com os outros constituintes do dōTERRA
Breathe, proporcionando um poderoso aliado respiratório
para você e sua família.

INSTRUÇÕES DE USO
Aplique na região do peito e pescoço conforme necessário
para acalmar as vias respiratórias.

PRINCIPAIS BENEFICIOS
• Aplicar topicamente no peito e respirar
profundamente para desfrutar de um vapor
refrescante e revigorante
• Forma de aplicação rápida e conveniente
• Proporciona um efeito refrescante e calmante,
tanto na aplicação tópica como aromáticamente

Breathe Vapor Stick
12,5 g

Número Produto: 34290001
Preço Revenda: 8,50 € / 5,5 PV

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 a luz solar ou raios
UV até 12h após a aplicação do produto.

INGREDIENTES:
IIsoamyl Laurate, Octyldodecanol, Eucalyptus globulus
(Eucalipto) óleo da folha, Laurus nobilis (Louro) óleo da
folha, Mentha piperita (Hortelã Pimenta) óleo, Menthol,
Melaleuca alternifolia oleo da folha, Citrus limon (Limão)
oleo da casca, Dibutyl Lauroyl Glutamide, Isoamyl Cocoate,
Dibutyl Ethylhexanoyl Glutamide, Ravensara aromatica
(Ravensara) oleo da folha, Phytosteryl/Octyldodecyl Lauroyl
Glutamate, Elettaria cardamomum (Cardamomo) oleo da
semente
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