Purify

Mistura Refrescante 15 ml
FICHA INFORMATIVA DE PRODUTO

DESCRIÇÃO
Esta mistura revigorante combina óleos essenciais de
citrinos e pinheiro, que deixam um aroma fresco no ar e
nas superfícies. Um produto favorito entre os utilizadores
dōTERRA, o Purify elimina rapidamente os maus odores e
purifica eficazmente a casa. O Purify contém óleos
essenciais de Limão, Lima e Pinheiro, conhecidos pelas
suas propriedades purificantes, e de Abeto Siberiano e
Austríaco, para refrescar o ar. Além da Citronela, a Árvore
do Chá e o Coentro conferem um aroma sedutor a esta
mistura, exclusiva da dōTERRA.

UTILIZAÇÕES
• Refresque pequenas divisões (ou o interior do
automóvel) aplicando algumas gotas da Mistura
Refrescante Purify numa bola de algodão e colocando-a
numa abertura de ventilação.
• Utilize para acalmar irritações da pele.
Ingredientes: Óleos essenciais de casca de limão,
agulha de Abeto Siberiano, citronela, casca de lima,
folha de árvore do chá e coentro.
Descrição Aromática: Fresco e herbáceo.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Aroma refrescante.

• Adicione algumas gotas ao ciclo de lavagem da roupa
para eliminar odores.

INDICAÇÕES DE USO
Difusão: Utilize três a quatro gotas num difusor à sua
escolha.
Uso tópico: Para massajar, misture 5 gotas com 10 ml de
óleo transportador. Para usar no banho, misture 5 gotas
com 5 ml de óleo transportador. Para perfumar, misture 1
gota com 10 gotas de óleo transportador.

• Elimina odores desagradáveis e purifica o ar.
• Benéfico para a pele irritada.

PRECAUÇÕES

Purify

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. Evite a luz solar ou os raios UV até 12 horas
após a aplicação do produto.
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