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Tea Tree Touch  
(Arbore de Ceai)
Melaleuca alternifolia 10 ml

• Recunoscut pentru efectul său de curățare și 
întinerire a pielii, căreia îi conferă o prospețime 
revitalizată.

• Arborele de ceai are proprietăți benefice care pot 
contribui la reducerea apariției petelor.

• Întărește și întinerește părul, pielea și unghiile.

• Uleiul esențial de Tea Tree (Arbore de Ceai) ajută la 
calmarea iritațiilor ocazionale ale pielii.

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Ambalat într-un flacon cu bilă practic și fin, Tea Tree Touch 
(Arbore de Ceai) oferă beneficiile purificatoare ale uleiului 
esențial de Tea Tree – denumit deseori ulei esențial de 
Melaleuca – diluate în Ulei de Cocos Fracționat. Tea Tree 
Touch poate fi folosit pentru curățarea și purificarea pielii și a 
unghiilor și ajută la obținerea unui ten sănătos. Uleiul de 
arbore de ceai este ideal pentru calmarea iritațiilor 
ocazionale ale pielii și pentru utilizarea după ras sau pe tălpi.

UTILIZĂRI
• Aplică-l pe zonele cu imperfecțiuni ale pielii, pentru un 

efect purificator care întinerește aspectul tenului.

• Folosește-l pe iritațiile ocazionale ale pielii, aplicând Tea 
Tree Touch (Arbore de Ceai) pe zona afectată.

• Aplică-l după ras pentru a calma pielea.

• Masează-l pe unghiile de la mâini și de la picioare după 
duș, pentru a le purifica și a le menține aspectul sănătos.

• Aplică-l pe tălpi și în interiorul încălțămintei, pentru o 
aromă și o senzație de prospețime.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Doar pentru uz extern. Aplică-l direct pe piele ca parfum, 
pentru proprietățile de îngrijire a pielii sau la masaj.

PRECAUŢII 
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Persoanelelor însărcinate, celor care alăptează sau 
celor aflate sub supraveghere medicală li se recomandă să 
consulte sfatul medicului. A se evita contactul cu ochii, 
interiorul urechilor și zonele sensibile.
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