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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: A T N

Nome Científico: Pseudotsuga menziesii 
Parte da Planta: Galhos/Folhas
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Limpo, Fresco, Amadeirado, 

Arejado
Principais Componentes Químicos: β-pinene, 

α-pinene, δ-3-carene, sabinene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ajuda a limpar e confortar a pele.

• Promove uma atmosfera de humor positivo e foco.

Douglas Fir
Abeto de Douglas 5 ml 

COD. 60203851  

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Abeto de Douglas é uma árvore conífera que cresce na 
América do Norte. Essa árvore alta e perene é 
frequentemente usada como árvore de Natal e possui um 
toque cítrico refrescante e adocicado. O óleo essencial 
dōTERRA® Brasil Douglas Fir é extraído sustentavelmente 
de árvores jovens na Nova Zelândia, onde ela é uma 
espécie altamente invasiva e, por isso, tornou-se uma 
ameaça ao ecossistema local. Ao colher as árvores jovens 
e usá-las para extrair seu óleo essencial, a dōTERRA está 
ajudando a combater o impacto ambiental que a invasão 
dessas árvores tem causado, enquanto oferece um produto 
da mais alta qualidade. O Abeto de Douglas possui uma 
composição química singular que é particularmente rica 
em beta-pineno. Além disso, ele também pode ser usado 
para ajudar a confortar a pele e promover um estado de 
humor positivo. Misturar Abeto de Douglas com óleos 
essenciais cítricos ajuda a criar um ambiente edificante. 

USOS
• Misture Abeto de Douglas com Wild Orange (Laranja-

Selvagem), Lemon (Limão-Siciliano) ou Bergamot 
(Bergamota) em um difusor para criar uma atmosfera de 
humor positivo e foco.  

• Adicione 1 gota ao seu limpador facial ou gel de banho 
para uma dose extra de limpeza e para um aroma 
revigorante.  

• Combine o Abeto de Douglas com 1 a 2 gotas de 
Wintergreen para uma experiência relaxante de 
massagem.  

MODO DE USAR 
Para uso tópico, aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em óleo de 
coco fracionado 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 vegetal 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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