Yarrow|Pom
30 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
A mistura Yarrow|Pom combina os benefícios do óleo
essencial de mil-em-rama azul e do óleo de semente de
romã extraída a frio. Esta mistura própria habilmente
elaborada embeleza a pele e ajuda a reduzir o
aparecimento de imperfeições. A mistura Yarrow|Pom
também tem benefícios calmantes; adicione esta mistura a
uma massagem para criar uma experiência relaxante.

UTILIZAÇÕES
• Adicione ao seu hidratante para benefícios de hidratação
adicionais.
• Utilize como parte da sua rotina de cuidados da pele
para ajudar a promover uma pele de aspeto saudável e
jovem ou reduzir o aparecimento de imperfeições.
• Aplique nos ombros após um longo dia de trabalho para
diminuir a tensão.
Descrição aromática: herbácea, frutada e
apimentada
Principais componentes químicos: ácido
punícico, β-cariofileno, camazuleno

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Promove uma pele limpa e de aspeto claro quando
aplicada topicamente.
• Combina o óleo de Romã não volátil com o óleo
essencial de Mil-em-Rama volátil.
• A combinação do óleo essencial de mil-em-rama
azul e do óleo de semente de romã extraída a frio
tem propriedades estimulantes e calmantes.
• Os óleos de mil-em-rama e semente de romã
podem ajudar a hidratar e restaurar uma pele de
aspeto saudável e, em simultâneo, reduzem o
aparecimento de imperfeições na pele.

• Aplique duas gotas no rosto, no peito, no pescoço e nas
mãos todas as manhãs e noites para tirar partido dos
benefícios revitalizantes e protetores da pele da mistura
Yarrow|Pom.

INDICAÇÕES DE USO
Tópico: Aplique uma a duas gotas na área desejada. Dilua
com o Óleo de Coco Fracionado doTERRA para minimizar
qualquer reação de sensibilidade da pele. Consulte as
precauções adicionais abaixo.

PRECAUÇÕES
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. Evite o
contacto com os olhos, os ouvidos internos e as áreas
sensíveis. Pode manchar tecidos e superfícies.
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