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Aplicação: 
Ingredientes: Óleos essenciais de Spruce Leaf, Ho 

Wood Leaf, Frankincense Resin, Blue Tansy Flower, 
Blue Chamomile Flower, and Osmanthus Flower, Óleo 
de Coco Fracionado

Descrição Aromática: Arejado, fresco, doce, 
amadeirado

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Promove uma sensação de relaxamento no corpo 
inteiro.

• Pode ajudar a reduzir sentimentos de inquietação.

• Evoca sentimentos de tranquilidade e equilíbrio.

dōTERRA Balance®

Mix de Óleos Essenciais 15 ml

COD. 60203389
5 ml venda apenas em kits

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O aroma acolhedor e amadeirado do dōTERRA Balance 
promove sentimentos de calma e bem-estar. A mistura 
perfeita de Abeto, Ho Wood, Olíbano, Tanaceto-azul e 
Camomila-azul com Óleo de Coco Fracionado oferece um 
aroma encantador que promove tranquilidade e 
relaxamento. O Abeto, um dos óleos que compõem o 
dōTERRA Balance, era usado por índios americanos por 
motivos espirituais e, hoje em dia, ainda é utilizado para 
trazer harmonia para a mente e para o corpo. O Ho Wood, o 
Tanaceto-azul e a Camomila-azul podem ajudar a reduzir 
sentimentos de inquietação, enquanto o Olíbano promove 
um efeito equilibrador sobre as emoções.

USOS
• Comece o dia aplicando o dōTERRA Balance na planta 

dos pés para promover sentimentos de calma e 
tranquilidade. 

• O dōTERRA Balance é um ótimo óleo para ser utilizado 
em uma massagem dōTERRA AromaTouch® para as 
mãos. 

• Aplique nos punhos ou no pescoço para aliviar 
sentimentos de inquietação.

• Durante viagens, difunda no carro para promover uma 
atmosfera calma e tranquila.

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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dōTERRA Balance®

Mix de Óleos Essenciais 5 ml & 15 ml


