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Brave™

Mistura Encorajadora 
Roll-on 10 ml

Número de série: 60206618

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Estimula e revigora os sentidos

• A sua aplicação na nuca e nos pulsos promove um 
estado de espírito positivo

• Promove a confiança, a coragem e a autoconfiança

Ingredientes: Laranja selvagem, amyris, osmanthus 
e canela numa base de óleo de coco fracionado

Descrição Aromática: Citrina, floral, 
ligeiramente apimentada

Brave™

Mistura Encorajadora  Roll-on 10 ml
PÁGINA DE INFORMAÇÃO 

DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Comece cada dia com confiança e convicção combinando a 
Mistura Encorajadora Brave com os seus exercícios de 
firmação positiva. Promova sentimentos positivos aplicando 
o Brave na nuca e nos pulsos. O Brave combina laranja 
selvagem, amyris, osmanthus e canela em pau com óleo 
de coco fracionado numa mistura suave e de aplicação 
rápida. Com aroma quente e vibrante, a mistura Brave é 
perfeita para revigorar e dar confiança quando se sente 
com pouca motivação. Com o óleo essencial único de 
madeira de amyris, a mistura Brave promove um ambiente 
de tranquilidade. Antes de grandes (ou pequenos) desafios, 
aplique o Brave na planta dos pés e nas costas das mãos 
para promover a coragem, o otimismo e a confiança para 
alcançar qualquer objetivo.

UTILIZAÇÕES
• Utilize a Mistura Encorajadora Brave confortavelmente 

durante o dia para promover a confiança.

• Utilize a Mistura Brave antes de situações desafiantes 
para promover sentimentos de coragem e confiança. 

INDICAÇÕES DE USO
Uso aromático: Aplicação em bijuteria difusora, dolomita 
natural ou pedras de lava difusoras.

Uso tópico: aplique na área desejada. Utilizar com a 
supervisão de um adulto.

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos.
Possível sensibilidade da pele. Se estiver a receber 
cuidados médicos, consulte o seu médico. Evitar o contacto 
com os olhos, ouvidos, boca e áreas sensíveis.
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Promove um estado de espírito calmo e positivo

• Promove uma sensação de acalmia e 
relaxamento em todo o corpo

Calmer™

Mistura Relaxante Roll-on 10 ml

Número de série: 60206632

Calmer™

Mistura Relaxante Roll-on 10 ml
PÁGINA DE INFORMAÇÃO 

DO PRODUTO

Ingredientes: Óleos essenciais de lavanda, ilangue-
ilangue, buddha wood e camomila romana numa 
base de óleo de coco fracionado

Descrição Aromática: Doce, floral, ligeiramente 
amadeirada

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
A Mistura Relaxante Calmer cria um ambiente sereno e um 
sono tranquilo. A aplicação do Calmer na planta dos pés e 
na nuca promove o relaxamento. Combinando as 
propriedades calmantes dos óleos essenciais de lavanda, 
ilangue-ilangue, buddha wood e camomila romana num 
método de aplicação prático e seguro, juntamente com as 
propriedades hidratantes para a pele do óleo de coco 
fracionado, o Calmer pode ser utilizado na sua rotina da 
noite. Os óleos essenciais de ilangue-ilangue e buddha 
wood, exclusivos do Calmer, promovem o relaxamento. 
Quando precisar de revigorar o corpo e a mente, aplique o 
Calmer nos pulsos, respire fundo e relaxe.

UTILIZAÇÕES
• Aplique na nuca e no peito para obter um efeito 

calmante.

• Aplique o Calmer nos pulsos da criança no final do dia 
para promover o relaxamento.

• Aplique na planta dos pés à hora de deitar para 
relaxar antes de adormecer. 

INDICAÇÕES DE USO
Uso aromático: aplicação em bijuteria difusora, dolomita 
natural ou pedras de lava difusoras.

Uso tópico: aplique na área desejada. Utilizar com a 
supervisão de um adulto.

PRECAUÇÕES 
Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos. 
Possível sensibilidade da pele. Se estiver a receber 
cuidados médicos, consulte o seu médico. Evitar o contacto 
com os olhos, ouvidos, boca e áreas sensíveis.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
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Rescuer™

Mistura Calmante Roll-on 10 ml

Número de série: 60206635

PÁGINA DE INFORMAÇÃO 
DO PRODUTO

Rescuer™

Mistura Calmante Roll-on 10 ml

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Após um dia intenso, aplique a Mistura Calmante Rescuer 
para uma sensação calmante e relaxante nas pernas de 
crianças em crescimento. A copaiba, a lavanda, a hortelã e 
o zantóxilo são combinados de forma única com o óleo de 
coco fracionado para acalmar e promover a resiliência, de 
forma suave, a pensar nas peles sensíveis. Aplique o 
Rescuer nas pernas, nas mãos ou nos ombros após o 
exercício físico ou após um dia de atividade física para 
promover sensações de conforto e alívio. O Zantóxilo, um 
óleo essencial exclusivo desta mistura dōTERRA, tem um 
efeito calmante. O Rescuer tem um aroma fresco e 
calmante que promove o relaxamento.

UTILIZAÇÕES
• Aplique o Rescuer nas pernas das crianças em 

crescimento antes da hora de deitar ou após atividade 
física intensa.

• Aplique nas têmporas e na nuca para aliviar a tensão.

• Massaje nos ombros, no pescoço e nas costas para 
uma experiência reconfortante e calmante. 

INDICAÇÕES DE USO
Uso Aromático: Aplicação em bijuteria difusora, dolomita 
natural ou pedras de lava difusoras.

Uso Tópico: Aplique na área desejada. Utilizar com a 
supervisão de um adulto.

PRECAUÇÕES 
Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos. 
Possível sensibilidade da pele. Se estiver a receber 
cuidados médicos, consulte o seu médico. Evitar o contacto 
com os olhos, ouvidos, boca e áreas sensíveis.

• Promove sentimentos de confiança

• Efeito reconfortante e calmante para a pele

• Promove a vitalidade e o conforto

Ingredientes: Óleos essenciais de copaiba, lavanda, 
hortelã e zantóxilo numa base de óleo de coco 
fracionado

Descrição Aromática: Amadeirado, mentolado 
e floral



• Promove um estado de espírito de calma e equilíbrio

• Promove uma sensação de relaxamento em todo 
o corpo

• Ajuda a focar a atenção no que é realmente 
importante

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

PÁGINA DE INFORMAÇÃO 
DO PRODUTO
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Steady™

Mistura de Enraizamento Roll-on 10 ml

Número de série: 60206617

Ingredientes: amyris, abeto balsâmico, coentro 
(semente) e magnólia numa base de óleo de coco 
fracionado

Descrição Aromática: aroma de pinheiro, 
frutado, ligeiramente amadeirado

Steady™

Mistura de Enraizamento Roll-on 10 ml

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Perfeita para uma utilização diária ou conforme 
necessário, a Mistura de Enraizamento Steady tem um 
aroma suave, sedutor e ligeiramente frutado que promove 
a calma e o relaxamento. O Steady aproveita os benefícios 
únicos dos óleos essenciais como o amyris, abeto 
balsâmico, coentro (semente) e magnólia em combinação 
com o Óleo de Coco Fracionado para proporcionar um 
efeito calmante, ideal para todos os tipos de pele. O 
Amyris e o abeto balsâmico são óleos de madeira quentes 
que promovem sentimentos de confiança. Quando se 
sentir sobrecarregado, aplique Steady na nuca ou nos 
pulsos e respire fundo para reencontrar o equilíbrio. 
Calmante para a pele e revigorante, o Steady é excelente 
para uso diário.

UTILIZAÇÕES
• O Steady acalma a pele e as emoções e pode ser 

utilizado durante períodos de stress, para tranquilizar 
a mente e relaxar o corpo.

• Utilize o Steady para promover a tranquilidade durante 
todo o dia.

• Aplique na nuca ou na planta dos pés após um dia 
intenso para promover o equilíbrio. 

INDICAÇÕES DE USO
Uso Aromático: Aplicação em bijuteria difusora, dolomita 
natural ou pedras de lava difusoras.

Uso Tópico: Aplique na área desejada. Utilizar com a 
supervisão de um adulto.

PRECAUÇÕES 
Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos. 
Possível sensibilidade da pele. Se estiver a receber 
cuidados médicos, consulte o seu médico. Evitar o contacto 
com os olhos, ouvidos, boca e áreas sensíveis.
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Stronger™

Mistura Protetora Roll-on 10 ml

Número de série: 60206654

• Contribui para uma pele limpa e saudável

• Calmante em casos de irritação cutânea ocasional

• Melhora o estado de humor graças ao seu aroma 
vibrante

• Promove sensações de bem-estar e vitalidade

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Ingredientes: Madeira de cedro, litsea, 
frankincense e rosa numa base de óleo de coco 
fracionado

Descrição Aromática: Vibrante, cítrica, 
ligeiramente herbácea

Stronger™

Mistura Protetora Roll-on 10 ml
PÁGINA DE INFORMAÇÃO 

DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Com madeira de cedro, litsea, frankincense e rosa 
combinados com óleo de coco fracionado num formato 
prático e subtil, esta mistura exclusiva é ideal para peles 
sensíveis e melhora a resiliência. A Litsea, um dos principais 
ingredientes do Stronger, confere um aspeto limpo e 
saudável à pele. O aroma vibrante e estimulante do Stronger 
refresca os sentidos e aumenta a resiliência diária, ideal 
para quando se sente sem motivação. Com óleos 
amadeirados e florais, o Stronger é a mistura de óleos 
essenciais ideal para uma pele saudável todos os dias.

UTILIZAÇÕES
• Quando sente a pele cansada, utilize o Stronger para 

acalmar a pele e conferir um aspeto saudável.

• Aplique nas mãos, nos joelhos e nos pés após um longo dia 
de atividade.

• O Stronger é uma excelente mistura que deve ter à 
mão para acalmar a pele durante períodos de 
atividade intensa.

• Se desejar combater as ameaças ambientais, utilize o 
Stronger para promover o bem-estar e a vitalidade. 

INDICAÇÕES DE USO
Uso Aromático: Aplicação em bijuteria difusora, dolomita 
natural ou pedras de lava difusoras.

Uso Tópico: Aplique na área desejada. Utilizar com a 
supervisão de um adulto.

PRECAUÇÕES 
Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos. 
Possível sensibilidade da pele. Se estiver a receber 
cuidados médicos, consulte o seu médico. Evitar o contacto 
com os olhos, ouvidos, boca e áreas sensíveis.
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Thinker™

Mistura de Foco Roll-on 10 ml

Número de série: 60206633

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Melhora a capacidade de concentração

• Promove a sensação de alerta

• Promove sentimentos de confiança

Ingredientes: vetiver, hortelã-pimenta, clementina e 
alecrim numa base de óleo de coco fracionado

Descrição Aromática: aroma a terra, mentol e 
herbáceo

Thinker™

Mistura de Foco Roll-on 10 ml
PÁGINA DE INFORMAÇÃO 

DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 
Ideal para todos e para uma utilização diária, a Mistura de 
Foco Thinker é perfeito para eliminar as distrações. 
Concebido para promover a sensação de alerta e clareza 
mental, o Thinker é ideal para situações que requerem boa 
concentração. Com vetiver, hortelã-pimenta, clementina e 
alecrim numa combinação com o óleo de coco fracionado 
para peles sensíveis, o Thinker é um método natural que 
promove a sensação de alerta. Aplique o Thinker nas 
têmporas, nos pulsos e na nuca para melhorar a clareza 
mental em qualquer situação. Aproveitando as 
propriedades benéficas da clementina, o Thinker melhora a 
capacidade de concentração durante as tarefas. Herbáceo 
e ligeiramente adocicado, o seu aroma exclusivo promove a 
clareza mental durante períodos de confusão. Para criar 
um ambiente reconfortante e positivo, propício à 
criatividade e à boa concentração, integre o Thinker na sua 
rotina diária de estudo.

UTILIZAÇÕES
• Tenha sempre o Thinker à mão, na carteira ou na 

mochila dos seus filhos e aplique durante a tarde para 
garantir uma boa capacidade de concentração.

• Utilize o Thinker quando precisar de uma injeção de 
otimismo.

• Promova a criatividade e a concentração durante o 
estudo utilizando o Thinker durante os períodos de 
aprendizagem. 

• Aplique nos pulsos ou nas mãos e inale para promover a 
clareza mental.

INDICAÇÕES DE USO
Uso Aromático: Aplicação em bijuteria difusora, dolomita 
natural ou pedras de lava difusoras.

Uso Tópico: Aplique na área desejada. Utilizar com a 
supervisão de um adulto.

CAUTIONS 
Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos. 
Possível sensibilidade da pele. Se estiver a receber 
cuidados médicos, consulte o seu médico. Evitar o contacto 
com os olhos, ouvidos, boca e áreas sensíveis.
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