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• Possui um aroma revigorante e estimulante.

• Oferece um método de aplicação delicado e 
prático para a nossa mistura protetora própria.

• Perfeito tanto para crianças como para adultos.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
A mistura Touch On Guard™ oferece um método de 
aplicação delicado e prático para a nossa mistura protetora 
própria. Perfeito para crianças e adultos, o Touch On Guard 
pode ser aplicado topicamente no peito e na planta dos 
pés para desfrutar do seu aroma revigorante e estimulante.

UTILIZAÇÕES

• Esfregue o Touch On Guard na planta dos pés do seu 
filho durante o período escolar.

• Aplique o Touch On Guard nos pulsos ou nos pontos de 
pulsação de manhã ou à noite. 

• Utilize-o na palma das mãos para purificar e hidratar  
a pele. 

• O prático frasco roll-on é um companheiro perfeito ao 
viajar ou em deslocações!

INDICAÇÕES DE USO
Apenas para aplicação 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. Após a 
aplicação, evite a luz solar e os raios UV durante, pelo 
menos, 12 horas.

Touch On Guard™ 

*Compostos de óleo naturais.

Mistura de Óleos Essenciais 10 ml

Ingredientes: Óleo de Cocos nucifera (coco), óleo da 
casca de Citrus aurantium dulcis (laranja), óleo de 
rebento de Eugenia caryophyllus (cravinho), óleo da 
folha de Cinnamomum zeylanicum, óleo da casca de 
Cinnamomum zeylanicum, óleo de folha de 
Eucalyptus globulus, óleo da folha de Rosmarinus 
officinalis (alecrim), limoneno*, eugenol*, benzoato 
de benzil*,  linalol.*


