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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação:  A T N

Nome Científico:Thuja plicata
Parte da Planta: Madeira
Método de Extração:  Destilação a vapor
Descrição Aromática: Amadeirado, acolhedor 
Principais Componentes Químicos:  

Methyl thujate

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Quando aplicado topicamente, promove um aroma 
amadeirado

• Ajuda a proteger contra ameaças ambientais.

Arborvitae
Arborvitae 5 ml 

COD. 60203804

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Conhecida como a “árvore da vida”, a Arborvitae é majestosa 
em seu tamanho e abundante em seus benefícios únicos. O 
óleo essencial dōTERRA® Arborvitae é colhido do miolo de 
uma árvore nativa da América do Norte chamada Thuja 
plicata, também conhecida como Cedro-vermelho. Esta fonte 
exclusiva de óleo essencial de Arborvitae contém um perfil 
químico único e distinto, com alta concentração de tuiato de 
metila. A sua extração é realizada de forma inovadora e 
responsável, pois todos os materiais residuais da madeira 
são destilados para assegurar que nenhuma árvore seja 
desnecessariamente utilizada. Nativas do Canadá e do 
noroeste dos Estados Unidos, todas as partes da árvore 
Arborvitae eram extensivamente utilizadas pelos nativos 
americanos em virtude dos seus benefícios de bem-estar e 
também para construir embarcações, tótens, cestos e 
vestimentas.  

USOS
• Adicione algumas gotas a um frasco spray com água e 

aplique nas mãos para proteção contra ameaças 
ambientais. 

• Aplique nos punhos e tornozelos quando for fazer trilhas.

• Difunda para ajudar a purificar o ar dentro de casa.

MODO DE USAR 
Para uso tópico, aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em Óleo 
Carreador dōTERRA sobre a pele, na área desejada. Para 
uso aromático, colocar de 3 a 4 gotas em um aromatizador 
elétrico. 

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou 
tratamento, consulte o médico. Evite contato com os olhos, 
ouvidos e áreas sensíveis. Em caso de contato com os 
olhos, enxágue com Óleo Carreador dōTERRA em 
abundância. Em caso de irritação, descontinue o uso e 
procure um médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e 
do calor.
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