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Ingredientes:  Óleo de Coco (Cocos Nucifera), Óleo 
de Flor de Cananga Odorata, Óleo de Semente de 
Calophyllum Inophyllum, Óleo de Madeira de 
Cupressus Nootkatensis, Óleo de Madeira de 
Juniperus Virginiana, Óleo de Nepeta Cataria, Óleo de 
Eucalyptus Citriodora, Óleo de Fruta de Litsea 
Cubeba, Extrato do Fruto de Vanilla Planifolia, Óleo de 
Madeira de Thuja Plicata, Benzoato de benzil*, 
Linalol*, Limoneno*, Farnesol*, Salicilato de benzil*

TerraShield™

Mistura Exterior  15 ml

• Mistura de óleos essenciais, incluindo Ylang Ylang, 
Cedro, Erva Gateira, Limão, Eucalipto, Litsea, 
Arborvitae, Nootka, com Absoluto de Feijão de 
Baunilha.

• Combina os óleos essenciais com compostos 
químicos conhecidos por protegerem contra 
problemas ambientais.

• A Mistura Exterior TerraShield foi especialmente 
formulada para ser utilizada por toda a família.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
A Mistura Exterior TerraShield contém óleos essenciais e 
outros óleos de origem vegetal conhecidos por protegerem 
contra problemas ambientais de forma segura. A Mistura 
Exterior TerraShield é uma fórmula segura que pode ser 
utilizada por toda a gente da família, no exterior e dentro 
do lar.

UTILIZAÇÕES
• Aplique a mistura TerraShield nas pernas, nos braços  

e no pescoço antes de sair para o ar livre. 

• Leve sempre consigo a mistura TerraShield quando  
partir em excursões ou em eventos ao ar livre. 

INDICAÇÕES DE USO
Para massajar, misture 5 gotas com 10 ml de óleo de 
diluição. Para usar no banho, misture 5 gotas com 5 ml  
de óleo de diluição. Para perfumar, misture 1 gota com  
10 gotas de óleo de diluição. Apenas para aplicação tópica.

PRECAUÇÕES 
Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do alcance 
das crianças. Consulte o seu médico se estiver grávida ou 
a realizar algum tipo de tratamento. Evite o contacto com 
os olhos, os ouvidos internos e as áreas sensíveis.

*Compostos de óleo naturais.


