dōTERRA Elevation®
Mix de Óleos Essenciais 15 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O dōTERRA Elevation é o mix de óleos perfeito para
aqueles momentos em que você precisa se revigorar. Esse
mix empolgante possui uma combinação revigorante de
óleos essenciais que podem elevar seu humor e aumentar
sua energia. Para criar um mix peculiar que promove um
humor positivo e sentimentos de confiança, o Elevation
combina os aromas florais e alegres da Lavandina,
Lavanda, Melissa, Ylang Ylang e Osmanthus com
Tangerina, Amyris, Sálvia Esclareia, Sândalo-Havaiano, Ho
Wood e Murta-Limão.

USOS
• Difunda o dōTERRA Elevation para promover
sentimentos de autovalorização enquanto também ajuda
a diminuir sentimentos de inquietação.
Aplicação:
Ingredientes: Óleos essenciais de Lavandine Flower,
Tangerine Peel, Lavender Flower/Leaf, Amyris Bark,
Clary Sage Flower/Leaf, Hawaiian Sandalwood Wood,
Ylang Ylang Flower, Ho Wood Leaf, Osmanthus
Flower, Lemon Myrtle Leaf e Melissa Flower/Leaf
Descrição Aromática: Floral, doce, cítrico
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BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Difunda dōTERRA Elevation pela manhã para criar um
ambiente positivo e energizante.
• Aplique o dōTERRA Elevation nas têmporas ou nos
punhos para elevar o humor e promover vitalidade.

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.

• Ajuda a elevar o humor.

PRECAUÇÕES

• Aroma refrescante e energizante.

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 até 12 horas após aplicação do produto. 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.

• Promove um ambiente revigorante.
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