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Ingredientes: Óleo de Coco Fracionado, Semente de 
Cardamomo, Casca de Canela, Rizoma de Gengibre, 
Broto de Cravo, Madeira de Sândalo, Flor de Jasmim, 
Vagem de Baunilha, Folha de Damiana

Descrição Aromática: Picante, quente, rico

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Promove sentimentos de excitação, paixão e alegria

dōTERRA Passion™

Mistura Inspiradora 5 ml

Número Produto: 60203841

dōTERRA Passion™

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
dōTERRA Passion, é uma mistura de especiarias e óleos de 
ervas, que irá ajudá-lo a reacender a emoção na sua vida. 
Salte de um avião, mergulhe num oceano ou tente algo 
realmente assustador como dançar. Com o Passion Mistura 
Inspiradora, você encontrará a ousadia de experimentar 
algo novo, assim como descobrir a alegria renovada pelas 
atuais bênçãos na sua vida.

USOS
• Aplicar nos pontos de pulsação e coração durante todo o 

dia para se sentir inspirado e apaixonado.

• Aplique ao acordar para começar o dia sentindo-se 
energizado e entusiasmado.

• Faça sua própria tigela de potpourri e coloque algumas 
gotas na mistura. Coloque a tigela sobre a mesa durante 
um jantar romântico com um ente querido.

INSTRUÇÕES DE USO
Difusão: Use três a quatro gotas no difusor de escolha.

Uso tópico: Para massagem, misture 5 gotas com 10 ml de 
óleo transportador. Para o banho, misture 5 gotas com 5 
ml de óleo transportador. Para perfumar, misture 1 gota a 
10 gotas de óleo transportador.

PRECAUÇÕES  
Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do alcance 
de crianças. Se você estiver grávida, amamentando ou sob 
cuidados de um médico, consulte seu profissional de 
saúde. Evite o contato com os olhos, ouvidos internos e 
áreas sensíveis.
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