Yarrow|Pom
30 ml

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Yarrow|Pom combină beneficiile uleiului esențial de coada
șoricelului cu cele ale uleiului de rodie (sămânță) presat la
rece. Acest amestec de uleiuri esențiale brevetat creat de
experți înfrumusețează pielea și reduce apariția petelor.
Yarrow|Pom exercită o acțiune calmantă; adaugă-l la masaj
pentru a crea o experiență relaxantă.

UTILIZĂRI
• Adaugă-l la crema ta hidratantă, pentru beneficii de
hidratare sporite.
• Folosește-l în cadrul rutinei de îngrijire a tenului, pentru a
obține o piele cu aspect întinerit și sănătos sau a reduce
apariția petelor.
• Aplică-l pe umeri după o zi lungă de muncă, pentru
calmarea tensiunilor.

Descrierea aromatică: ierbaceu, fructat,
condimentat
Principalele componente chimice: acid punicic,
β-cariofilen, camazulenă

• Aplică două picături pe față, piept, gât și mâini în fiecare
dimineață și seară pentru a beneficia de proprietățile
revitalizante și de protejare a pielii oferite de
Yarrow|Pom.

INDICAŢII DE UTILIZARE

• Poate ajuta la obținerea unui ten curat și purificat,
prin aplicare locală.

Uz extern: aplică una sau două picături în zona dorită.
Diluează-l cu Ulei de cocos fracționat doTERRA, pentru a
reduce la minimum orice probleme de sensibilitate a pielii.
Consultă precauțiile suplimentare de mai jos.

• Combină uleiul de rodie nevolatil cu uleiul esențial
de coada șoricelului volatil.

PRECAUŢII

BENEFICII PRIMARE

• Combinația de ulei esențial de coada șoricelului și
ulei de rodie (sămânță) presat la rece are
proprietăți benefice asupra dispoziției și calmante.
• Uleiurile de coada șoricelului și rodie (sămânță)
sprijină hidratarea și restabilesc aspectul sănătos
al pielii, reducând apariția imperfecțiunilor pielii.

Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau vă aflați sub
observația unui medic, cereți sfatul medicului. Evitați
contactul cu ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile.
Poate păta suprafețele și țesăturile.
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