Rescuer™

Mistura Calmante Roll-on 10 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Após um dia intenso, aplique a Mistura Calmante Rescuer
para uma sensação calmante e relaxante nas pernas de
crianças em crescimento. A copaiba, a lavanda, a hortelã e
o zantóxilo são combinados de forma única com o óleo de
coco fracionado para acalmar e promover a resiliência, de
forma suave, a pensar nas peles sensíveis. Aplique o
Rescuer nas pernas, nas mãos ou nos ombros após o
exercício físico ou após um dia de atividade física para
promover sensações de conforto e alívio. O Zantóxilo, um
óleo essencial exclusivo desta mistura dōTERRA, tem um
efeito calmante. O Rescuer tem um aroma fresco e
calmante que promove o relaxamento.

UTILIZAÇÕES
• Aplique o Rescuer nas pernas das crianças em
crescimento antes da hora de deitar ou após atividade
física intensa.
• Aplique nas têmporas e na nuca para aliviar a tensão.
Ingredientes: Óleos essenciais de copaiba, lavanda,
hortelã e zantóxilo numa base de óleo de coco
fracionado
Descrição Aromática: Amadeirado, mentolado
e floral

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Promove sentimentos de confiança
• Efeito reconfortante e calmante para a pele
• Promove a vitalidade e o conforto

• Massaje nos ombros, no pescoço e nas costas para
uma experiência reconfortante e calmante.

INDICAÇÕES DE USO
Uso Aromático: Aplicação em bijuteria difusora, dolomita
natural ou pedras de lava difusoras.
Uso Tópico: Aplique na área desejada. Utilizar com a
supervisão de um adulto.

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos.
Possível sensibilidade da pele. Se estiver a receber
cuidados médicos, consulte o seu médico. Evitar o contacto
com os olhos, ouvidos, boca e áreas sensíveis.
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