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*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO  

Em arenas competitivas ou num ginásio local, a 
atividade é um pilar para a saúde. Como qualquer um 
que já calçou os sapatos para fazer exercício o dirá, a 
atividade atlética pode marcar o seu corpo. O kit de 
atleta dōTERRA foi projetado com os atletas em mente 
e é perfeito para apoiar estilos de vida saudáveis, desde 
o competitivo à saúde mental. O kit inclui produtos 
chave para aqueles com um estilo de vida atlético: um 
frasco de 5 ml do dōTERRA Breathe, dōTERRA OnGuard, 
Lavanda, Melaleuca (Tea Tree) e Hortelã Pimenta e uma 
bisnaga de 120 ml do Deep Blue Rub, apresentado 
numa compacta e reutilizável bolsa com fecho. Com o 
kit do atleta, você pode desfrutar Implementando o 
atletismo em sua vida.

CONCEITO

A dōTERRA tem parcerias com locais atléticos para 
fornecer aos atletas de elite as propriedades 
benéficas dos óleos essenciais. Este mesmo kit está 
agora disponível para todos os atletas e entusiastas 
do desporto. Embalado num conveniente estojo para 
usar onde quer que suas atividades o levem, este kit 
está orientado para indivíduos ativos que estão a 
iniciar-se nos benefícios dos óleos essenciais e da 
dōTERRA.

• dōTERRA Breathe® Mistura Respiratória (5 ml) -  
 Tem sido usado por uma variedade de indivíduos  
 com o objetivo de minimizar os efeitos da   
 alterações climáticas.

• dōTERRA On Guard® Mistura de Protecção (5 ml)  
 – Ajuda os atletas promovendo um sistema   
 imunitário saudável para manter e acompanhar  
 um estilo de vida ativo. *

• Óleo essencial de Lavanda (5 ml) é amplamente  
 usado pelas suas qualidades calmantes e   
 relaxantes. Pode ser difundido à noite, após um  
 evento ou aplicado directamente na pele para  
 acalmar.

• Óleo essencial de Melaleuca (Tea Tree) (5 ml) é  
 um dos nossos óleos mais populares e   
 versáteis, pode ser usado para uma variedade  
 de necessidades atléticas, pelo seu efeito de   
 limpeza e rejuvenescimento da pele.

• Óleo essencial de Hortelã-pimenta (5 ml) é   
 usado para aumentar a energia quando se sentir  
 cansado ou com falta dela.

• Deep Blue® Rub (120 ml) é perfeito para o a   
 vida do Atleta. Massage Deep Blue Na parte   
 inferior das costas após um dia de actividades.

• Estojo de transporte com fecho zipper, compacto  
 e reutilizável.

PRINCIPAIS BENEFICIOS:

doTERRA Kit do Atleta

Athlete’s Kit

Número Produto: 20980001
Preço de Revenda:  
76,50 € / 71,50 PV


