dōTERRA Lavender Touch
10 ml Roll-on

PÁGINA INFORMAÇÃO DE PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A Lavanda é amplamente conhecida pelas suas
propriedades calmantes e relaxantes e capacidade de
acalmar irritações ocasionais da pele. dōTERRA Lavanda
Touch combina o óleo essencial de Lavanda com o óleo de
côco fraccionado para fornecer esses mesmos benefícios
às pessoas que têm pele delicada ou sensível. Mantenha o
Lavanda Touch à mão para diminuir os efeitos de pequenas
irritações na pele ou para ajudar a reduzir a aparência das
imperfeições da pele. dōTERRA Lavanda Touch pode ser
aplicado nas têmporas, parte de trás do pescoço, fundo
dos pés, ou nos pulso para experimentar os seus efeitos
calmantes e de enraizamento.

USOS
• Aplicar na palma dos pés antes de se ir deitar para uma
sesação de relaxamento que promove um sono pacífico.
Ingredientes: Óleo de Côco Fraccionado, Óleo
Essencial de Lavanda (Folha/Flor)
Descrição Aromática: Suave, Floral, Leve
Principais Componentes Químicos: Linalool,
lynalyl acetate

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Acalma irritações da pele ocasionais
• Promove um efeito calmante, relaxante
• Acalma a pele que esteve exposta ao sol ou ao calor

dōTERRA Touch™ Lavender

• Após um longo dia ao sol, aplique na pele para um efeito
calmante.
• Mantenha o Lavanda Touch na sua bolsa de mão ou mala
de cosmética e aplique nos pulsos para um conforto extra
quando estiver for a de casa.

INSTRUÇÕES DE USO
Uso tópico: Aplique na área desejada. Veja as precauções
adicionais abaixo.

PRECAUÇÕES
Possível sensibilidade à pele. Mantenha fora do alcance
das crianças. Se estiver grávida, em enfermagem ou sob
cuidados médicos, consulte o seu médico. Evite o contato
com os olhos, ouvidos internos e áreas sensíveis.
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