Lemon Eucalyptus (Limão Eucalipto)
Eucalyptus citriodora 15 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
O Limão Eucalipto, nativo do norte da Austrália, é derivado
de uma planta eucaliptal de goma azul com aroma a limão,
uma árvore alta de casca lisa. Com vários benefícios
tópicos, o Limão Eucalipto proporciona um estímulo
potente para a pele. O Limão Eucalipto também é
conhecido pelo seu aroma refrescante que ajuda a criar
um ambiente revigorante. Tenha este óleo sempre à mão
para quando precisar de um reforço revitalizante.

UTILIZAÇÕES
• Pulverize para promover um ambiente positivo com um
aroma fresco e vibrante.
• Durante a sua rotina de cuidados para a pele, adicione
uma ou duas gotas de Limão Eucalipto ao seu limpador
de pele dōTERRA favorito.
• Aplique uma ou duas gotas na palma das mãos e
esfregue uma na outra para animar e iluminar o seu dia.
Descrição aromática: fresco, limonado

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Apoia e ajuda a purificar a pele

• Misture três ou quatro gotas no Óleo de Coco Fracionado
para uma massagem calmante e elevadora.

INDICAÇÕES DE USO
Aromático: Utilize três a quatro gotas num difusor à sua
escolha.

• Proporciona vários benefícios tópicos

Tópico: Aplique uma a duas gotas na área desejada. Dilua
em óleo transportador para minimizar qualquer reação de
sensibilidade da pele.

• Complemento perfeito para uma massagem
calmante

PRECAUÇÕES

• Aroma revigorante e estimulante

Lemon Eucalyptus
(Limão Eucalipto)

Eucalyptus citriodora 15 ml

Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do alcance
das crianças. Se estiver grávida, a amamentar 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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