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DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Disponível num prático e delicado aplicador roll-on, o Touch 
Tea Tree proporciona os benefícios purificantes do óleo 
essencial de Árvore do Chá (frequentemente chamado de 
óleo essencial de Melaleuca) diluído em Óleo de Coco 
Fracionado. O Touch Tea Tree pode ser utilizado para limpar 
e purificar a pele e as unhas e promover uma pele 
saudável. O óleo de Árvore do Chá é ideal para acalmar 
irritações da pele ocasionais e utilizar após o barbear ou 
na planta dos pés.

UTILIZAÇÕES
• Aplique nas imperfeições na pele para um efeito de 

limpeza e rejuvenescedor.

• Utilize em irritações da pele ocasionais ao aplicar o 
Touch Tea Tree na zona afetada.

• Aplique após o barbear para acalmar a pele.

• Aplique nas unhas das mãos e dos pés depois do duche 
para purificar e manter o aspeto saudável das unhas.

• Aplique na planta dos pés e no interior do calçado para 
uma sensação e um aroma fresco.

INDICAÇÕES DE USO
Apenas para utilização 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.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Conhecido pelos seus efeitos de limpeza e 
rejuvenescedores para proporcionar à pele uma 
frescura revitalizada.

• O óleo de Árvore do Chá tem propriedades 
benéficas que podem ajudar a reduzir o 
aparecimento de imperfeições.

• Proporciona benefícios de reforço ou 
rejuvenescedores para o cabelo, a pele e as 
unhas.

• O óleo de Árvore do Chá ajuda a acalmar irritações 
da pele ocasionais.

Tea Tree Touch
Melaleuca alternifolia 10 ml
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