Rose Touch (Touch Rosa)
Rosa damascena 10 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
O Touch Rosa proporciona uma forma económica e prática
de experimentar os benefícios do óleo essencial de Rosa,
um dos óleos essenciais mais preciosos no mundo. As
pétalas de rosa produzem o aroma floral doce, célebre na
indústria dos perfumes e óleos essenciais. O Touch Rosa
pode ser aplicado nos pulsos para oferecer um aroma
estimulante ao longo do dia. Pode ser utilizado para
equilibrar os níveis de hidratação da pele, reduzir o
aparecimento de imperfeições na pele e contribui para um
tom de pele uniforme e saudável. O Touch Rosa também
pode ser aplicado no pescoço e nos pulsos como
fragrância pessoal de beleza e romântica.

UTILIZAÇÕES
• Aplique no pescoço e nos pulsos como uma fragrância
pessoal doce e floral.
• Após um longo dia, utilize numa massagem para uma
experiência enriquecedora e de elevação.
Descrição aromática: floral, doce e seco
Principais componentes químicos: citronelol,
geraniol, nerol

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Adicione à sua rotina de cuidados noturnos da pele para
ajudar a equilibrar os níveis de hidratação da pele.
• Aplique nas áreas desejadas duas vezes ao dia para
reduzir o aparecimento de imperfeições na pele.

INDICAÇÕES DE USO

• O óleo de Rosa tem um aroma floral doce com
propriedades estimulantes.

Tópico: Aplique na área desejada. Consulte as precauções
adicionais abaixo.

• Ajuda no equilíbrio dos níveis de hidratação da
pele, o que permite manter a sua pele com o
melhor aspeto.

PRECAUÇÕES

• Reduz o aparecimento de imperfeições na pele.
• Promove um tom de pele uniforme e uma pele
saudável.
• O frasco roll-on do Touch Rosa torna a sua
utilização económica e prática.

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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