Salubelle™

Mistura Beleza Roll-on de 10 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Esta mistura própria conjuga óleos essenciais raros,
utilizados ao longo da história para tratamentos de beleza.
A Mistura Beleza Salubelle™ é formulada para suportar e
nutrir a pele ao mesmo tempo que ajuda a reduzir os
fatores que contribuem para a aparência do
envelhecimento da pele. Estes singulares óleos essenciais
foram habilmente selecionados para ajudar a sustentar
uma pele mais suave, mais radiante e com um aspeto mais
jovem. A pele absorve facilmente a Salubelle™ para reduzir
a aparência de linhas finas, rugas e pele envelhecida. A
conveniente aplicação roll-on facilita a aplicação da mistura
Salubelle™ no rosto, pescoço e decote.

UTILIZAÇÕES
• Aplicar uma fina camada de Salubelle no rosto, pescoço
e decote e repetir a aplicação nas zonas mais
problemáticas. De seguida, aplicar o seu creme
hidratante doTERRA.
Ingredientes: óleos essenciais de resina de incenso,
sândalo havaiano, flor de lavanda, resina de mirra,
flor de helicriso e rosa
Descrição Aromática: amadeirado, especiarias,
rico, fresco

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• ajuda a reduzir a aparência de imperfeições
• contribui para uma pele de aspeto jovem
• contribui para uma pele mais macia e de aspeto
mais radiante

• Aplicar para reduzir a aparência de imperfeições.
• Utilizar de manhã e à noite como parte da rotina de
cuidados faciais.

INDICAÇÕES DE USO
Uso tópico: Dilua em óleo transportador para minimizar

qualquer reação de sensibilidade da pele. Consulte as
precauções adicionais abaixo.

CUIDADO
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. Evitar o
contacto com os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Dilua em
óleo transportador para minimizar qualquer reação de
sensibilidade da pele.
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