dōTERRA Air™ Touch
Roll-on de 10 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Desfrute do vapor calmante e refrescante da mistura de
óleos essenciais dōTERRA Air, agora disponível numa
versão Touch para uma aplicação suave e rápida. O
dōTERRA Air Touch combina o Óleo de Coco Fracionado
com os óleos essenciais de folha de louro, hortelã-pimenta,
eucalipto, árvore do chá, limão, cardamomo, canforeira e
ravensara para manter a sensação das vias respiratórias
desobstruídas e de respiração fácil. Aplique topicamente
no peito, nas costas ou na planta dos pés para minimizar
os efeitos das alterações sazonais ou para melhorar o
sono. O dōTERRA Air Touch pode ser utilizado em
segurança por todos os membros da família e a sua
aplicação roll-on conveniente pode ser efetuada em
qualquer altura.

UTILIZAÇÕES
• Aplique no peito ou nos pés durante os meses de
inverno.
Ingredientes: Óleo de Coco Fracionado,folha de louro, folha
de eucalipto, planta de hortelã-pimenta, folha de árvore do
chá, casca de limão, semente de cardamomo, folha de
canforeira, folha de ravensara
Descrição Aromática: Aroma a mentol, fresco, delicado

• Utilize no exterior como uma forma natural de
desfrutar do ambiente.
• Esfregue no pescoço, no peito, nas costas ou na planta
dos pés para melhorar o sono.

INDICAÇÕES DE USO

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Uso tópico: Aplique na área desejada. Consulte as
precauções adicionais abaixo.

• Vapor calmante e refrescante
• O aroma calmante induz uma sensação relaxante

dōTERRA Air™ Touch

PRECAUÇÕES
Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do alcance
das crianças. Se estiver grávida, a amamentar ou sob os
cuidados de um médico, consulte o seu médico. Evite o
contacto com os olhos, os ouvidos internos e as áreas
sensíveis. Evite a luz solar ou os raios UV até 12 horas
após a aplicação do produto.

10 ml Roll-on
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