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• Ajuda a reduzir o aparecimento de imperfeições da 
pele.

• Promove uma pele de aspeto jovem.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Esta mistura própria combina óleos essenciais raros 
utilizados ao longo da história pelos seus benefícios nos 
tratamentos de beleza. A mistura beleza Salubelle é 
formulada para apoiar a pele enquanto ajuda a reduzir os 
fatores que contribuem para a aparência de pele 
envelhecida. Estes óleos essenciais únicos foram 
cuidadosamente selecionados para proporcionar 
benefícios à pele. O prático roll-on facilita a aplicação da 
mistura Salubelle no rosto, pescoço e decote.

UTILIZAÇÕES
• Esfregue Salubelle nas axilas antes de um treino ou uma 

atividade ao ar livre. 

• Utilize a mistura Salubelle topicamente para uma base 
limpa e suave antes da hidratação. 

• Aplicar uma fina camada de Salubelle no rosto, pescoço 
e decote e repetir a aplicação nas zonas mais 
problemáticas.

• Aplique a mistura Salubelle para reduzir o aparecimento 
de imperfeições e zonas afetadas.

• Utilize o Salubelle de manhã e à noite como parte da 
rotina de cuidados faciais.

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.

Salubelle™ 
Mistura beleza  10 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO DO 
PRODUTO

Ingredientes: Óleo de Boswellia Carterii, Óleo de 
madeira de Santalum Paniculatum, Óleo de 
Lavandula Angustifolia (Lavanda), Óleo de 
Commiphora Myrrha, Óleo de Flor de Helichrysum 
Italicum, Óleo de Flor de Rosa Damascena, 
Limoneno*, Linalol*, Geraniol*, Citronelol*.

*Compostos de óleo naturais


