Holiday Joy

Mistura de Óleos Essenciais 15 ml
PÁGINA INFORMAÇÃO PRODUTO

DESCRIÇÃO PRODUTO
Encha a sua casa com o aroma convidativo da mistura de
óleos essenciais Holiday Joy. O aroma quente e doce do
Holiday Joy cria um ambiente acolhedor para encontros de
férias. Esta mistura própria combina laranja selvagem,
canela, noz-moscada e cravo com o aroma fresco e arejado
do Pinho Siberiano e Douglas, criando uma mistura de óleos
essenciais que é uma tradição de Natal dōTERRA.

USOS
• Aplique nas roupas, casacos e lenços para ficar
energizado durante as compras de fim de ano.
• Crie um vaporizador para borrifar a árvore de natal,
guirlandas ou flores para um novo aroma de férias.
• Adicione de uma a duas gotas a um potpourri caseiro,
envolva-os num saco transparente e decorativo e dê como
uma recordação das festas.

Ingredientes: Óleos essenciais de Abeto siberiano,
laranja selvagem, broto de cravo, casca de canela,
cássia, abeto de Douglas, noz-moscada e
baunilha absoluta.
Descrição Aromática: Picante, quente, doce, fresco

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS
• Melhora o humor e anima os sentidos

INDICAÇÕES DE USO
Difusão: Use três a quatro gotas no difusor de escolha.
Uso Tópico: Para massagem, misture 5 gotas com 10 ml de
óleo transportador. Para o banho, misture 5 gotas com 5 ml
de óleo transportador. Para perfumar, misture 1 gota a 10
gotas de óleo transportador.

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

Holiday Joy

Essential Oil Blend 15 ml

Número de produto: 60204711
Venda por atacado: 19,50 €
PV: 24,5
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