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DESCRIÇÃO DE PRODUTO
A mistura InTune é uma mistura própria de óleos 
essenciais que promove uma sensação de concentração. 
Independentemente da sua idade, manter-se focado na 
tarefa em mãos é, por vezes, difícil. Os óleos essenciais 
cuidadosamente selecionados na Mistura de Foco InTune 
dōTERRA trabalham em conjunto para apoiar os esforços 
daqueles que têm dificuldade em manter-se concentrados 
numa tarefa. Os óleos de Sândalo, Incenso e Lima 
promovem uma sensação de clareza, enquanto os óleos de 
Patchouli, Ylang Ylang e Camomila Romana proporcionam 
um ambiente calmante e relaxante.

UTILIZAÇÕES
• Utilize a mistura InTune topicamente nos pulsos para 

promover uma sensação de concentração durante o dia 
de trabalho.

• Aplique a mistura InTune na planta dos pés da criança 
para estimular a sua capacidade de concentração nas 
tarefas.

• Aplique InTune nas têmporas e na nuca antes de 
determinadas tarefas.

INDICAÇÕES DE USO
Tópico: Apenas para utilização tópica. Aplique na pele para 
perfumar, cuidar ou massajar.

PRECAUÇÕES 
Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do alcance 
das crianças. Se estiver grávida ou sob os cuidados de um 
médico, consulte o seu médico. Evite o contacto com os 
olhos, os ouvidos internos e as áreas sensíveis. Após a 
aplicação, evite a luz solar e os raios UV durante, pelo 
menos, 12 horas.

Ingredientes: Óleo de casca de Amyris Balsamifera, 
Óleo de Pogostemon Cablin (Patchouli), Óleo de 
Boswellia Carterii (Incenso) Óleo de casca de Citrus 
Aurantifolia (Lima), Óleo de flor de Cananga Odorata, 
Óleo de madeira de Santalum Paniculatum (Sândalo 
Havaiano), Óleo de flor de Anthemis Nobolis 
(Camomila Romana), Limoneno*, Benzoato de 
benzil*, Linalol*, Salicilato de benzil*, Geraniol*, 
Eugenol*.

• A mistura InTune é uma mistura própria de óleos 
essenciais que trabalham em conjunto para criar 
um apoio em momentos de distração.

• A mistura InTune pode ser aplicada topicamente 
para melhorar a concentração.

• O companheiro de estudo perfeito para ajudar  
o utilizador a manter-se atento às suas tarefas.

• Aplique facilmente com o prático frasco roll-on.

• Enriquecida com os óleos Sândalo, Incenso e 
Lima para uma sensação de clareza, juntamente 
com os óleos Patchouli, Ylang Ylang e Camomila 
Romana para qualidades calmantes.

InTune™

*Compostos de óleo naturais.
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