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Pinheiro-Siberiano 15 ml
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Aplicação: 
Nome Científico: Abies sibirica 
Parte da Planta: Galho/Folha
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Verde, amadeirado, fresco
Principais Componentes Químicos: Bornyl 

acetate, Camphene, δ-3-Carene, α-Pinene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ajuda a equilibrar emoções e acalmar sentimentos 
de inquietação.

• Difunda para um aroma relaxante.

• Quando usado em uma massagem, promove um 
efeito confortante. 

Siberian Fir
Pinheiro-siberiano 15 ml

COD. 60203324

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Pinheiro-siberiano é uma árvore conífera alta e de cor 
clara, nativa da Rússia e do Canadá. A sua composição 
química distinta, que é predominantemente de acetato de 
bornila, é responsável pela maioria dos benefícios 
confortantes deste óleo. O óleo essencial dōTERRA® Siberian 
Fir tem um aroma refrescante e amadeirado que é 
conhecido por suas propriedades relaxantes, o que o torna 
ideal para uma massagem. Quando difundido, o Pinheiro-
siberiano oferece um efeito equilibrador. 

USOS
• Para uma sensação de conforto, massageie na pele 

após atividade. 

• Difunda Pinheiro-siberiano para ajudar a reduzir os 
sentimentos de estresse. 

• Aplique na pele para acalmá-la e suavizá-la. 

• Inale profundamente e sinta seu aroma refrescante. 

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 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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