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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Mix de Óleos Essenciais Roll-On 10 ml
dōTERRA Breathe® Touch

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Experimente o aroma suave e relaxante do Mix de Óleos 
Essenciais dōTERRA Breathe, agora na versão Touch. Com 
uma aplicação conveniente, o dōTERRA Breathe Touch 
combina o Óleo de Coco Fracionado com os óleos 
essenciais de Folha de Louro, Hortelã-pimenta, Eucalipto, 
Tea Tree, Limão-siciliano, Cardamomo, Canforeira e 
Ravensara para ajudar a manter a sensação de vias aéreas 
limpas. Aplique topicamente no peito, nas costas, ou na 
planta dos pés para ajudar a promover um sono relaxante. 
O dōTERRA Breathe Touch pode ser seguramente usado 
por todos os membros da família e, com seu aplicador 
roll-on, pode ser utilizado a qualquer hora e em qualquer 
lugar. 

USOS
• Aplique no peito ou na planta dos pés quando as 

ameaças ambientais e sazonais estiverem altas. 

• Use quando estiver ao ar livre para ajudar a minimizar os 
efeitos das ameaças sazonais. 

• Aplique no pescoço, peito, costas ou na planta dos pés 
para ajudar a promover uma noite de sono tranquila. 

MODO DE USAR
Uso externo. Aplicar sobre a pele limpa e seca, conforme 
necessário. Nenhuma diluição é necessária. Manter em 
local fresco e ao abrigo do calor. 

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. Evite exposição ao sol e a raios UV por até 
12 horas após aplicação do produto. Em caso de contato 
com os olhos, enxágue com Óleo Carreador dōTERRA egetal 
em abundância. Em caso de irritação, descontinue o uso e 
procure um médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e 
do calor. 

Aplicação: 
Ingredientes: Óleos essenciais de Laurel Leaf, 

Eucalyptus Leaf, Peppermint Plant, Melaleuca Leaf, 
Lemon Peel, Cardamom Seed, Ravintsara Leaf e 
Ravensara Leaf em uma base de Óleo de Coco 
Fracionado.

Descrição Aromática: Mentolado, refrescante, 
arejado

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Vapor suave e refrescante.

• Seu aroma calmante ajuda a promover um 
ambiente relaxante.

• Ajuda a minimizar os efeitos das ameaças 
sazonais.
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