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PRODUTO

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Todas as palavras com marca comercial ou símbolos de marca registrada são marcas comerciais ou marcas registradas da dōTERRA Holdings, LLC.

• Suaviza a pele e reduz o aparecimento de 
imperfeições.

• Promove uma sensação de paz, relaxamento e 
satisfação.

• O óleo essencial de Incenso pode ajudar a hidratar 
e rejuvenescer a pele.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 
Um dos óleos mais apreciados e preciosos graças ao seu 
aroma rico e aos benefícios para a saúde, o Incenso é 
frequentemente referido como o “rei” dos óleos essenciais. 
O Touch Incenso dōTERRA proporciona os reconhecidos 
benefícios do óleo essencial de Incenso num prático 
aplicador roll-on.Use para rejuvenescer a pele, reduzir o 
aparecimento de imperfeições e promover sensações de 
paz, relaxamento e satisfação.

UTILIZAÇÕES
• Esfregue o Incenso nas mãos, pescoço ou plantas dos 

pés para um efeito reconfortante e calmante.

• Aplique topicamente para ajudar a reduzir o 
aparecimento de imperfeições na pele.

• Massaje nas têmporas ao longo do dia.

• Utilize nos pontos de pulsação e na testa durante a yoga 
ou a meditação.

COMECE O DIA COM O INCENSO 
Haverá melhor forma de começar o dia do que com a 
fragrância relaxante da mistura Touch Incenso? Quer seja 
entusiasta do yoga ou meditador matinal, o uso do Touch 
Incenso de manhã cedo ajuda a manter o foco nas 
intenções para o dia. A fragrância única também ajuda a 
adicionar mais satisfação, paz, relaxamento e até 
sensações de bem-estar global à sua rotina matinal.

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.
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Touch Incenso dōTERRA
Boswellia Carterii, frereana, sacra en papyrifera 10 ml


