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• Com propriedades refrescantes.

• A mistura Citrus Bliss pode conferir à sua pele um 
aroma vibrante e alegre quando aplicada 
topicamente como um perfume agradável.

• A aplicação tópica da mistura Citrus Bliss pode ser 
útil quando está a tentar promover a concentração 
e clareza.

Citrus Bliss™

Mistura revigorante  15 ml

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
A mistura Citrus Bliss combina os principais benefícios 
estimulantes e refrescantes dos óleos essenciais cítricos.  
As fortes essências de Laranja Selvagem, Limão, Toranja, 
Mandarina, Bergamota, Tangerina, Clementina e um toque 
de Absoluto de Baunilha são combinadas para criar esta 
mistura única e harmoniosa que, certamente, melhorará  
o seu humor. 

UTILIZAÇÕES
• Adicione a mistura Citrus Bliss ao Óleo de Coco 

Fracionado e utilize numa massagem estimulante.

• Aplique 1 gota no pulso e esfregue ambos os pulsos 
para um fabuloso perfume diário.

• Comece o seu dia com um estado de espírito positivo 
ao aplicar a mistura Citrus Bliss de manhã para 
revigorar e estimular.

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

Ingredientes: Óleo de Casca de Laranja (Citrus 
Aurantium Dulcis), Óleo de Casca de Limão (Citrus 
Limon), Óleo de Casca de Toranja (Citrus Paradisi), 
Óleo de Casca de Mandarina (Citrus Nobilis), Óleo de 
Casca de Bergamota (Citrus Aurantium Bergamia), 
Óleo de Casca de Tangerina (Citrus Reticulata), Óleo 
de Casca de Citrus Clementina, Extrato do Fruto de 
Vanilla Planifolia, Limoneno*, Linalol*

*Compostos de óleo naturais.


