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DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Com um aroma tão suave e quente como o seu nome, o 
Touch dōTERRA Whisper cria uma fragrância exclusivamente 
pessoal com uma mistura diversa de óleos essenciais. Cada 
óleo essencial da mistura proporciona um aroma acolhedor 
próprio, mas, quando combinados, estes óleos oferecem um 
aroma distinto que intriga os sentidos do utilizador e das 
pessoas que passam por ele. Consideradas as flores mais 
preciosas da indústria dos perfumes, os aromas florais e 
eufóricos de Jasmim e Ylang Ylang combinam com os aromas 
quentes e picantes de Patchouli, Baunilha, Canela e Cacau 
para criar uma mistura inigualável em termos de complexidade 
e influência aromática. Leve-o consigo para todo o lado e 
aplique-o facilmente com o prático aplicador roll-on.

UTILIZAÇÕES
• Aplique nos pulsos, na nuca e nos pontos de pulsação 

para uma fragrância distinta e individual.

• Após um banho, aplique o Touch Whisper nos pulsos 
para criar um aroma único e agradável.

• Guarde na mala ou na mochila para um acesso rápido!

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. Após a 
aplicação, evite a luz solar e os raios UV durante, pelo 
menos, 12 horas.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Proporciona um reconfortante aroma amadeirado 
que atrai e intriga os sentidos quando aplicado 
topicamente.

• O Touch Whisper contém óleos essenciais de Ylang 
Ylang, Jasmim e Patchouli numa base de Óleo de 
Coco Fracionado.

• Quando aplicado na pele, os aromas quentes, 
suaves e florais são complementados por óleos 
essenciais fortes e dinâmicos como Rosa, Sândalo 
Havaiano e Bergamota.

*Compostos de óleo naturais.

Ingredientes: Óleo de Cocos Nucifera (Coco),  
Óleo de Pogostemon Cablin, Óleo de Casca de Citrus 
Aurantium Bergamia (Bergamota), Óleo de Santalum 
Album (Sândalo), Extrato do Fruto de Vanilla Planifolia, 
Extrato de Flor de Rosa (Rosa Damascena), Extrato 
de Flor de Jasminum grandiflorum (Jasmim), Óleo de 
Casca de Cinnamomum Zeylanicum, Extrato de 
Folha/Caule de Cistus Ladaniferus, Óleo de Raiz de 
Vetiveria Zizanoides, Extrato de Semente de Cacau 
(Theobroma cacao), Óleo de Flor de Cananga 
Odorata, Limoneno*, Linalol*
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Touch Whisper™

Mistura Feminina  10 ml


