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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 
Ingredientes: Óleos essenciais de  Wintergreen 

Leaf, Camphor Bark, Peppermint Plant, Ylang Ylang 
Flower, Helichrysum Flower, Blue Tansy Flower, Blue 
Chamomile Flower e Osmanthus Flower em uma 
base de Óleo de Coco Fracionado

Descrição Aromática:  Mentolado, canforado

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Mix de Óleos Essenciais relaxante e revigorante.

• Promove uma massagem confortante.

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

COD. 60206574

dōTERRA Deep Blue® Touch

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O dōTERRA Deep Blue Touch oferece os efeitos relaxantes 
do Mix de Óleos Essenciais dōTERRA Deep Blue® em uma 
base de Óleo de Coco Fracionado e é perfeito para aqueles 
que têm a pele sensível. Em um conveniente frasco roll-on, 
o dōTERRA Deep Blue Touch pode ser utilizado em uma 
massagem relaxante e, quando necessário, ajuda a 
promover efeitos calmantes. Experimente aplicar o 
dōTERRA Deep Blue nas mãos, nos punhos, ombros e 
pescoço após se exercitar, levantar peso, ou trabalhar por 
um longo período de tempo para usufruir de uma sensação 
refrescante e relaxante.

USOS
• Massageie dōTERRA Deep Blue Touch antes de dormir. 

• Aplique nos pés e joelhos antes e depois de se exercitar.

• Depois de um longo dia de trabalho aplique dōTERRA 
Deep Blue Touch nas costas.

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 em caso 
de tratamento, consulte seu 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.

Mix de Óleos Essenciais Roll-On 10 ml


