Touch Neroli

Citrus x aurantium 10 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
O Touch Neroli combina o óleo essencial de Neroli puro
com o Óleo de Coco Fracionado num prático frasco de
aplicação roll-on. Derivado da flor da laranjeira-azeda,
o Neroli i tem um aroma doce, fresco e floral. Curiosamente,
dois outros óleos cítricos também são obtidos da mesma
árvore – o Petitgrain das folhas e ramos e o Laranja Azeda
das cascas da laranja. Apesar de outros óleos serem
obtidos da mesma fonte, o Neroli continua a ser raro entre
os óleos cítricos. O Touch Neroli pode ser utilizado para
acalmar a pele e reduzir o aparecimento de imperfeições.
Além disso, este óleo é conhecido por promover
relaxamento e melhorar o humor.

UTILIZAÇÕES
• Mantenha a sua pele com o melhor aspeto ao aplicar
o Touch Neroli diretamente na pele antes de utilizar o
hidratante para reduzir o aparecimento de imperfeições.
• Combine o Touch Neroli com os óleos essenciais
Lavanda, Ylang Ylang e Manjerona para uma experiência
de massagem relaxante e aromática.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Acalma a pele para promover uma pele de aspeto
jovem, idealmente utilizado antes de aplicar
o hidratante.
• Semelhante aos óleos essenciais cítricos, o Neroli
pode ser descrito como doce, floral, cítrico e fresco.

• Aplique ao longo do dia para melhorar o humor
e desfrutar do aroma cítrico doce.
• Utilize o Touch Neroli diariamente como nova fragrância
pessoal exclusiva.

INDICAÇÕES DE USO

• O neroli é frequentemente utilizado na indústria
de perfumes pelos seus benefícios aromáticos.

Apenas para aplicação tópica. Aplique na pele para
perfumar, cuidar ou massajar.

• O aroma do Touch Neroli promove um estado
de espírito positivo e relaxamento.

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.
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