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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Hortelã-pimenta Roll-On 10 ml

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O dōTERRA® Brasil Peppermint Touch contém óleo 
essencial de Hortelã-Pimenta e Óleo Fracionado de Coco 
para promover vários benefícios. Seu aroma mentolado e 
herbáceo pode ser utilizado aromática e topicamente ao 
longo do dia para elevar o humor e promover um senso de 
foco. Quando aplicado nas têmporas e na nuca, ajuda a 
diminuir sentimentos de tensão. O dōTERRA Peppermint 
Touch pode ser aplicado nessas áreas e em todo o corpo 
para promover uma massagem refrescante. 

USOS
• Esfregue nas têmporas quando estiver estudando ou ao 

acordar, para um reforço de energia durante a manhã.  

• Massageie o óleo na nuca para uma sensação refrescante 
e para ajudar a reduzir sentimentos de tensão. 

• Use com Lavender (Lavanda) e Frankincense (Olíbano) 
para uma massagem confortante. 

• Aplique antes de eventos ao ar livre. 

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. 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. 

Aplicação: 
Nome Científico: Mentha piperita
Ingredientes: Fractionated Coconut Oil, Peppermint 

Plant
Descrição Aromática: Mentolado, fresco, 

herbáceo

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ajuda a reduzir sentimentos de tensão.

• Eleva o humor e promove uma sensação de foco.
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