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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Oferece alívio para as pernas e os pés. 
• Possui efeitos calmantes e confortantes. 
• Proporciona uma sensação de frescor e de 

hidratação. 
• Formulado com o mix de óleos essenciais 

dōTERRA Deep Blue® e outros poderosos 
ingredientes.  

• Perfeito para o seu lado atleta, o dōTERRA Deep 
Blue® Rub possui uma base de ingredientes 
emolientes e hidratantes, que deixam sua pele 
macia e não oleosa.

dōTERRA Deep Blue Rub

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O dōTERRA Deep Blue Rub é um rico creme de aplicação 
tópica, formulado com um dos mais populares mixes 
dōTERRA®, o dōTERRA Deep Blue. Ele contém 
Wintergreen, Cânfora, Hortelã-Pimenta, Sempre-Viva, 
Joina-das-Searas, Camomila-Azul e Osmanthus, e é um 
item essencial para você ter em seu banheiro, assim como 
em sua mochila de ginástica. Com um composto de 
extratos botânicos naturais e outros poderosos 
ingredientes, o Deep Blue Rub proporciona uma sensação 
de calor e frio nas áreas aplicadas e sua base de 
ingredientes emolientes e hidratantes deixa sua pele macia 
e não oleosa. É a escolha preferida de massoterapeutas e 
praticantes de esportes que usam o mix de óleos 
essenciais dōTERRA Deep Blue no seu dia a dia.  

MODO DE USAR 
Coloque uma pequena quantidade do creme na palma das 
mãos e aplique suavemente nas áreas afetadas, com 
massagens circulares até total absorção. Para um 
tratamento mais intensivo, aplique o Mix de Óleos 
Essenciais dōTERRA Deep Blue na pele antes da aplicação 
do creme. 

PRECAUÇÕES 
Exclusivamente para uso externo. Não aplique sobre a pele 
lesionada ou irritada. Caso haja qualquer efeito indesejado 
suspenda o uso. Evitar contato com os olhos. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Não use ataduras apertadas após a 
aplicação e não use com adesivo aquecido. Consulte seu 
médico se você sofrer de doença de coagulação sanguínea 
ou se estiver fazendo uso de medicamentos para afinar o 
sangue. Este produto não substitui o tratamento médico.  

INGREDIENTES
Water (Aqua), Gaultheria procumbens (Wintergreen) Leaf 
Oil, Cinnamomum camphora (Camphor) Bark Oil, Mentha 
canadensis Leaf/Stem Oil, Cetearyl Alcohol, Prunus 
amygdalus dulcis (Sweet Almond) Oil, Stearic Acid, Glyceryl 
Stearate, PEG-100 Stearate, Mentha piperita (Peppermint) 
Oil, Eucalyptus globulus Leaf/Twig Oil, Butylene Glycol, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Menthol, Hydroxyethyl Acrylate/ 
Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceteareth-20, 
Squalane, Dimethicone, Phenoxyethanol, Cananga odorata 
Flower Oil, Caprylyl Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Hexylene 
Glycol, Capsicum frutescens Fruit Extract, Polysorbate 60, 
Maltodextrin, Helichrysum italicum Flower Oil, Osmanthus 
fragrans Flower Extract, Chamomilla recutita (Matricaria) 
Oil, Tanacetum annuum Flower/Leaf/Stem Oil, Sorbitan 
Isostearate, Sodium PCA, Tetrasodium Glutamate 
Diacetate, Allantoin, Gardenia florida Fruit Extract, Aloe 
barbadensis Leaf Juice, Sodium Hydroxide, Chlorella 
vulgaris Extract.

Creme para massagem 120 ml
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Creme para massagem 120 ml
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