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DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Descubra a apreciada fragrância e os vários benefícios 
cosméticos que o óleo Jasmim oferece num prático roll-on. 
O Touch Jasmim pode ser aplicado para oferecer um aroma 
calmante, mas eufórico, que anima o estado de espírito e 
promove uma atitude positiva. Conhecido pelos seus 
benefícios dermatológicos, o Touch Jasmim pode ajudar a 
nutrir a pele. Considerado o “Rei das flores”, o Jasmim é 
muito apreciado pelo seu aroma altamente fragrante, o que 
torna o Touch Jasmim numa excelente fragrância pessoal 
para usar ao longo do dia.

UTILIZAÇÕES
• Utilize topicamente nas manchas e nas imperfeições na 

pele para ajudar a reduzir o seu aparecimento.

• Aplique topicamente após um duche para ajudar a 
começar o dia com otimismo e bom humor.

• Utilize numa massagem para uma experiência calmante 
e relaxante após um longo dia de trabalho ou exercícios 
intensos.

• Aplique nos pulsos e no pescoço para uma fragrância 
pessoal única que pode usar de dia ou à noite.

• Integre na sua rotina de cuidados da pele para uma pele 
de aspeto saudável.

SACO DE MAQUILHAGEM ESSENCIAL
O Touch Jasmim é crucial no seu saco de maquilhagem! 
Esta prática mistura de roll-on pode ajudar a reduzir o 
aparecimento de imperfeições na pele e promove uma tez 
cintilante. Aplique diariamente antes ou após a aplicação 
da maquilhagem para usufruir dos seus fantásticos 
benefícios!

INDICAÇÕES DE USO
Tópico: Apenas para utilização 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.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Pode ajudar a reduzir o aparecimento de 
imperfeições na pele.

• Em combinação com o Óleo de Coco Fracionado, 
utilize para ajudar a promover uma pele cintilante.

• O óleo de jasmim é conhecido pelos seus 
múltiplos benefícios para a pele, disponível neste 
prático frasco roll-on de Touch Jasmim para uma 
utilização fácil.

• Promove uma atitude positiva e ajuda a melhorar 
o humor com o seu aroma eufórico e pungente.
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Jasmine Touch (Touch Jasmim)
Jasminum grandiflorum 10 ml


