dōTERRA Magnolia Touch
Roll-on de 10 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Diz-se que a flor da magnólia é uma flor muito viajada, pois
encontramos espécies espalhadas pelo sul da Ásia,
Pacífico e América do Norte. Também denominada
“champaca branca” ou “árvore de orquídea de jade
branco”, as magnólias são utilizadas nas práticas
medicinais tradicionais chinesas para melhorar o equilíbrio
do corpo. Destilado a vapor a partir das grossas pétalas da
magnólia, o óleo essencial de Magnólia tem um aroma
frutado e floral que contribui para uma atmosfera de
relaxamento. Tal como a lavanda e a bergamota, a
magnólia é composta essencialmente pelo Linalol, que
promove uma sensação calmante. Combinado de forma
única com o Óleo de Coco Fracionado, o Magnolia Touch
hidrata e acalma a pele. Adicione à sua rotina diária para
manter a pele limpa e hidratada. Como fragrância pessoal,
o Magnolia Touch oferece um aroma fresco e revigorante.

UTILIZAÇÕES
Ingredientes: óleo de Coco Fracionado, flor da
magnólia
Descrição Aromática: fruity, floral, balsamic
Principal Componente Químico: linalol

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Utilize o Magnolia Touch diariamente como nova
fragrância pessoal exclusiva.
• Aplique o Magnolia para obter um efeito calmante.
• Combine topicamente com bergamota ou ilangue-ilangue
para melhorar o aspeto saudável da pele.
• Aplique na planta dos pés para promover uma sensação
calmante e de relaxamento.

• Calmante e relaxante

INDICAÇÕES DE USO

• Contribui para uma pele limpa e saudável

Uso tópico: Aplique na área desejada. Consulte as
precauções adicionais abaixo.

• Acalma a pele

PRECAUÇÕES

dōTERRA Magnolia Touch
Roll-on de 10 ml

Número de série: 60208111

Possível sensibilidade da pele. Manter 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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