dōTERRA Cheer™ Touch
Mistura Elevadora de Humor 10 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Tal como um raio de sol, a Mistura Elevadora de Humor
Touch Cheer pode promover o otimismo. Quando a
felicidade e o otimismo estão em falta, a mistura Cheer
aguarda para iluminar e melhorar o seu humor. O aroma
luminoso e fresco dos óleos essenciais de citrinos e
especiarias iluminará qualquer momento do seu dia.

UTILIZAÇÕES
• Aplique na planta dos pés de manhã para promover
uma sensação de otimismo e alegria.
• Utilize a mistura Cheer como o seu óleo essencial de
referência para a Técnica Manual AromaTouch.
• Aplique na planta dos pés de manhã para promover
uma sensação de otimismo e alegria.
• Durante o inverno, aplique nos pulsos e cheire ao
longo do dia para um aroma revigorante.

INDICAÇÕES DE USO
Ingredients: Casca de Laranja Selvagem, Broto de
Cravinho, Fruto/Semente de Anis-Estrelado, Folha de
Limão Murta, Grão de Noz-Moscada, Extrato de
Vagem de Baunilha, Rizoma de Gengibre, Casca de
Canela, Erva de Gerânio

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• O aroma da mistura Cheer promove uma sensação
de otimismo que melhorará o seu humor.
• Todos os benefícios proporcionados pela Mistura
dōTERRA Cheer num prático frasco roll-on.

Tópico: 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, 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. Após a aplicação, evite a luz solar ou os raios
UV durante, pelo menos, 12 horas.

• Promove a felicidade e o otimismo.
• Com um aroma simultaneamente fresco e quente
que ajudará a criar um ambiente acolhedor e feliz.
• A mistura Cheer é formulada com óleos essenciais
de citrinos e especiarias que contribuem para a
sua natureza quente e acolhedora.
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