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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Todos nós sabemos que uma disposição brilhante e uma 
atitude alegre podem amenizar muitos dos obstáculos e 
desafios da vida, certo? Mas, às vezes, não importa 
quantas afirmações positivas fizermos, elas não são 
suficientes para espantar o desânimo. O Mix de Óleos 
Essenciais cítricos e condimentados dōTERRA Cheer 
promove uma dose extra de alegria e positividade quando 
você estiver se sentindo pra baixo. Seu aroma ensolarado, 
fresco e otimista vai abrilhantar qualquer momento do seu 
dia.

USOS
• Difunda em casa, no trabalho ou na escola para 

promover um ambiente positivo e edificante. 

• Aplique em uma bola de algodão ou em um pedaço de 
argila e coloque no carro para sentir o aroma energizante 
do dōTERRA Cheer enquanto dirige. 

• Quando estiver se sentindo triste, coloque de uma a 
duas gotas nas mãos, esfregue-as e inale 
profundamente ao longo do dia e sempre que 
necessário.

MODO DE USAR 
Para uso tópico, aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em óleo de 
coco fracionado sobre a pele, na área desejada. Para uso 
aromático, colocar de 3 a 4 gotas em um aromatizador 
elétrico.

PRECAUÇÕES 
Uso Externo. Pode causar irritação cutânea. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Em caso de gravidez ou 
tratamento, consulte o médico. Evite contato com os olhos, 
ouvidos e áreas sensíveis. Evite exposição ao sol e a raios 
UV por pelo menos 12 horas após aplicação do produto. 
Em caso de contato com os olhos, enxágue com óleo 
vegetal em abundância. Em caso de irritação, descontinue 
o uso e procure um médico. Mantenha o produto ao abrigo 
da luz e do calor.

dōTERRA Cheer®

Mix de Óleos Essenciais 5mL 

Aplicação: 
Ingredientes: Wild Orange Peel, Clove Bud, Star 

Anise Fruit/Seed, Lemon Myrtle Leaf, Nutmeg Kernel, 
Vanilla Bean Extract, Ginger Rhizome, Cinnamon 
Bark, Zdravetz Herb 

Descrição Aromática: Fresco, condimentado, 
aconchegante

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Seu aroma inspira uma atmosfera de otimismo, 
alegria e felicidade. 

• Promove sentimentos de otimismo, alegria e 
felicidade.
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