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Aplicação: 
Ingredientes: Óleos essenciais de Laranja-selvagem, 

Amyris, Osmanthus, e Casca de Canela em uma base 
de Óleo de Coco Fracionado

Descrição Aromática: Cítrico aconchegante, floral, 
levemente condimentado

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Energizante e revigorante para os sentidos.

• Benéfico com afirmações positivas em situações 
de estresse.

• Cria uma atmosfera de confiança e coragem.

dōTERRA Brave® 
Mix Coragem 10 ml Roll-on

COD. 60209560

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Combine o dōTERRA Brave® Mix Coragem com sua prática 
de afirmações positivas e comece o dia com confiança e 
crença. Aplique o dōTERRA Brave na nuca e nos pontos de 
pulsação e dê a si mesmo(a) a chance de um recomeço 
quando estiver passando por sentimentos de dúvidas. Com 
Laranja-selvagem, Amyris, Osmanthus e Casca de Canela 
combinados com Óleo de Coco Fracionado na proporção 
perfeita, o dōTERRA Brave® é um reforço emocional 
essencial para o seu dia. O aroma alegre e aconchegante do 
doTERRA Brave® faz dele o mix ideal para revigorar e 
empoderar você em momentos de desmotivação. O óleo 
essencial único da Madeira de Amyris presente no dōTERRA 
Brave® ajuda a promover um ambiente calmo. Antes de 
encarar os momentos grandes (e pequenos) da vida, aplique 
dōTERRA Brave® na planta dos pés e no dorso das mãos 
para inspirar coragem, positividade e a segurança de que 
você pode conseguir qualquer coisa.

USOS
• Use dōTERRA Brave Mix Coragem ao longo do dia para 

evocar tranquilidade e reduzir sentimentos de tensão 
ocasional e ansiedade. 

• Use dōTERRA Brave antes de situações novas ou 
diferentes para promover sentimentos de coragem. 

MODO DE USAR
Exclusivamente para uso tópico. Aplique na região desejada.

PRECAUÇÕES
Deve ser aplicado exclusivamente por um adulto ou sob 
sua supervisão. Manter fora do alcance de crianças. Evite 
contato com os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Dilua com 
Óleo Carreador dōTERRA para minimizar qualquer 
sensibilidade da pele. Em caso de contato com os olhos, 
enxágue com Óleo Carreador dōTERRA em abundância e 
procure um médico. Não use se a pele estiver ferida ou 
irritada. Em caso de irritação, suspenda o uso e procure 
orientação médica. Conserve o produto fechado, ao abrigo 
da luz e do calor excessivo. Uso externo. 
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