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PastTense™
Mistura Relaxadora 10 ml 

Número de série: 60204377

• Ajuda a promover emoções de enraizamento e 
equilibradas

• Promove sentimentos de calma

• Embalado para uma aplicação conveniente num 
frasco roll-on

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Ingredientes: Óleos essenciais de folha de 
wintergreen, flor de lavanda, planta de hortelã-
pimenta, resina de frankincense, erva de coentro, 
folha de manjerona, flor de camomila romana, folha 
de manjericão e folha de alecrim

Descrição Aromática: Fresco, mentolado, herbal

PastTense™

Mistura Relaxadora  10 ml
PÁGINA DE INFORMAÇÃO 

DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
O PastTense é uma mistura distinta de óleos essenciais 
conhecidos por ajudarem a promover emoções de 
enraizamento e equilibradas. Conhecidos pelos seus efeitos 
calmantes, tanto para a mente como para o corpo, os óleos 
essenciais no PastTense promovem rapidamente 
sentimentos de relaxamento e calma. O PastTense é 
fornecido num conveniente roll-on de 10 ml para uma 
aplicação fácil no trabalho, na escola ou em casa. Basta 
aplicar no pescoço, nos ombros ou atrás das orelhas para 
ajudar a acalmar as emoções enquanto inspira o aroma 
refrescante e distinto do PastTense.

UTILIZAÇÕES
• Massaje nos ombros, no pescoço e nas costas para 

uma sensação refrescante e calmante.

• Coloque nas têmporas e na parte de trás do pescoço 
antes de fazer um teste ou uma apresentação em 
público.

• Aplique nos pulsos enquanto viaja para ajudar a acalmar 
as emoções.

INDICAÇÕES DE USO
Uso tópico: Aplique na área desejada. Dilua com óleo de 
coco fracionado dōTERRA para minimizar qualquer 
sensibilidade da pele. Consulte as precauções adicionais 
abaixo. 

PRECAUÇÕES
Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do 
alcance das crianças. Se estiver grávida, a amamentar 
ou sob os cuidados de um médico, consulte o seu 
médico. Evite o contacto com os olhos, os ouvidos 
internos e as áreas sensíveis.


