
Disponível para encomendar 
por todos os membros de 8 

de outubro a 30 de novembro 
de 2019 até à rotura de stock

105,25 €
78.50 PV

OFERTA ESPECIAL

Poupe 20%

Kit de exclusivos para 
o outono
Número de Produtos:
60211327

AUTUMN

2019Exclusives Kit



dōTERRA™  
Ginger Drops

• As drageias de gengibre 
dōTERRA proporcionam os 
benefícios do óleo essencial 
de Gengibre CPTG™ com 
a conveniência de uma 
pastilha natural.

• O sabor doce e picante do 
gengibre mistura-se com 
um toque de óleo essencial 
de Limão para aumentar os 
benefícios e o perfil de sabor 
da pastilha.  

• Tome uma drageia antes ou 
durante viagens.

• Um verdadeiro prazer após 
as refeições.

Abeto negro
5ml

• Após a prática de exercícios 
extenuantes, misture 1 a 2 
gotas de Abeto Negro com 
Óleo de Coco Fracionado e 
massaje na pele para um 
conforto calmante.

• Aplique topicamente na 
pele para ajudar a aliviar 
pequenas irritações.

• Experimente misturar com 
o seu creme hidratante 
para ajudar a reduzir 
o aparecimento de 
imperfeições e promover o 
aspeto saudável da pele.

• Promove sensações de 
descontração e tranquilidade.

Buddha Wood
5ml

• Adicione uma ou duas gotas 
ao Óleo de Coco Fracionado 
dōTERRA para uma 
massagem relaxante.

• Misture com limão ou óleos 
florais num frasco com 
roll-on ou no seu difusor 
dōTERRA favorito para criar 
uma revigorante e tranquila 
experiência aromática.

• Adicione algumas gotas de 
Buddha Wood ao seu creme 
hidratante dōTERRA para 
espalhar na pele, tanto do 
rosto como do corpo.

Limão Murta
5ml

• Misture uma gota com o 
Óleo de Coco Fracionado 
dōTERRA para uma 
massagem calmante.

• Experimente juntar uma 
gota de Limão Murta à sua 
água para obter um sabor 
refrescante.

• Promove sentimentos de 
positividade e calma.

• Útil nas mudanças das 
estações.

Segurelha-de-verão
5ml

• Junte algumas gotas para 
destacar o sabor dos seus 
deliciosos pratos.

• Adicione uma ou duas gotas 
a uma Cápsula Vegetal 
dōTERRA para ajudar a 
apoiar o corpo.

• No final de uma grande 
refeição, tome uma ou duas 
gotas de segurelha-de-verão.

• Aroma herbáceo e relaxante.

Novo Oferta por tempo limitado


