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©2022 dōTERRA Holdings, LLC  Console Touch PIP BR  072222

Aplicação: 
Ingredientes: Óleos essenciais de Frankincense 

Resin, Patchouli Leaf, Ylang Ylang Flower, Labdanum 
Stem/Twig, Amyris Bark, Sandalwood Wood, Rose 
Flower e Osmanthus Flower em uma base de Óleo de 
Coco Fracionado

Descrição Aromática: Doce, almiscarado, floral      

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Seu aroma é reconfortante e encoraja a 
esperança.     

• Edificante e positivo.    

dōTERRA Console® Touch
Mix de Óleos Essenciais Roll-On 10 ml 

COD. 60206594

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

O dōTERRA Console Touch combina o aroma doce e 
almiscarado do dōTERRA Console com Óleo Carreador 
dōTERRA para uma aplicação suave e conveniente. Como 
lembrete para cultivar pensamentos de esperança, este 
mix de óleos essenciais florais e arbóreos irá ajudar você a 
dar os seus primeiros passos em um caminho cheio de 
esperança.       

USOS
• Aplique na planta dos pés pela manhã.

• Massageie dōTERRA Console Touch nos ombros.      

• Aplique em um sachê e coloque em gavetas ou armários 
para deixar um aroma confortante em suas roupas.

• Mantenha este conveniente roll-on em sua bolsa ou 
bolso e inale diretamente, ou aplique nos punhos 
quando necessário.

MODO DE USAR 
Uso externo. Aplicar sobre a pele limpa e seca, conforme 
necessário. Nenhuma diluição é necessária. Manter em 
local fresco e ao abrigo do calor.

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.    

dōTERRA Console® Touch
Mix de Óleos Essenciais Roll-On 10 ml


