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Aplicação: 
Ingredientes: Óleos essenciais de Frankincense 

Resin, Patchouli Leaf, Ylang Ylang Flower, 
Labdanum Stem/Twig, Amyris Bark, Sandalwood 
Wood, Rose Flower, Osmanthus Flower 

Descrição Aromática: Doce, almiscarado, floral

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Promove sentimentos de conforto e esperança.

• Combate as emoções negativas de falta de 
esperança e pesar.

dōTERRA Console®

Mix de Óleos Essenciais 5 ml 

COD. 60203807

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Perder algo ou alguém que amamos pode ser muito 
desorientador e doloroso. Palavras não ditas e perguntas 
não respondidas podem nos deixar preocupados e 
apreensivos. O mix de óleos essenciais com aroma arbóreo 
e floral dōTERRA Console serve de conforto para corações 
quebrantados. 

USOS
• Difunda durante períodos de perda para confortar a 

alma e evocar sentimentos de esperança.

• Aplique sobre o coração pela manhã e à noite como um 
lembrete para ter pensamentos positivos.

• Aplique de 1 a 2 gotas no colarinho de uma camisa ou 
em um lenço e cheire durante o dia para afastar 
sentimentos de pesar. 

MODO DE USAR 
Para uso tópico, aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em Óleo 
Carreador dōTERRA 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. Em caso de contato com os 
olhos, enxágue com Óleo Carreador dōTERRA em 
abundância. Em caso de irritação, descontinue o uso e 
procure um médico. Mantenha o produto ao abrigo da luz e 
do calor. 
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