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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Destinada especificamente a mulheres, a mistura 
ClaryCalm ajuda a equilibrar o estado de espírito e 
a acalmar as emoções ao longo do mês.

• Promove uma sensação refrescante quando 
aplicada topicamente na pele.

• O ClaryCalm pode ser utilizado para equilibrar as 
emoções.

ClaryCalm™

Mistura de Conforto 10 ml

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
A mistura ClaryCalm™ proporciona um efeito calmante e 
relaxante quando aplicada topicamente e equilibra o 
estado de espírito ao longo do mês. Uma mistura tópica de 
Sálvia, Lavanda, Bergamota, Camomila Romana, Cedro, 
Ylang Ylang, Gerânio, Funcho Doce, Semente de Cenoura, 
Palmarosa e Vitex, a mistura ClaryCalm promove um efeito 
refrescante para a pele e ajuda a acalmar e equilibrar as 
emoções. 

UTILIZAÇÕES
• Aplique ClaryCalm durante momentos quentes para um 

efeito calmante e refrescante.

• Aplique no abdómen para uma massagem relaxante 
para proporcionar alívio.

• Aplique na planta dos pés para ajudar a equilibrar as 
emoções ao longo do mês.

• Mantenha na carteira ou na mesinha de cabeceira para 
uma utilização fácil e prática.

INDICAÇÕES DE USO
Apenas para aplicação 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.

Ingredientes: Óleo de Salvia Sclarea (Sálvia), Óleo de 
Lavandula angustifolia (Lavanda), Óleo de casca de 
Citrus Aurantium Bergamia (Bergamota), Óleo de flor 
de Anthemis Nobilis, Óleo de flor de Cananga 
Odorata, Óleo de Juniperus virginiana, Óleo de 
Pelargonium graveolens, Óleo de Foeniculum Vulgare 
(Funcho), Óleo de Semente de Daucus carota sativa 
(Cenoura), Óleo de Cymbopogon martini, Óleo de 
frutos de Vitex Agnus-Castus, Linalol*, Limoneno*, 
Geraniol*, Citronelol*, Benzoato de benzil*, Salicilato 
de benzil*.

*Compostos de óleo naturais
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