dōTERRA Passion®
Mix de Óleos Essenciais 5 mL

PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Você perdeu o sentido do seu porquê, seu ânimo, sua
paixão? Os excessos, mesmo quando são de coisas boas,
podem tornar-se previsíveis e entediantes ao longo do
tempo. O mix de óleos essenciais herbais e condimentados
dōTERRA Passion vai ajudar você a recobrar o ânimo que
faltava em sua vida. Com o dōTERRA Passion, você vai
encontrar a ousadia de experimentar algo novo, assim
como redescobrir uma nova alegria pelas bênçãos que
você tem em sua vida hoje.

USOS
• Difunda pela manhã para começar o dia sentindo-se
energizado(a) e entusiasmado(a).
• Aplique nos pontos de pulsação e no coração ao longo
do dia para sentir-se inspirado(a) e empolgado(a).
Aplicação:
Ingredientes: Fractionated Coconut Oil, Cardamom
Seed, Cinnamon Bark, Ginger Rhizome, Clove Bud,
Sandalwood Wood, Jasmine Flower Absolute, Vanilla
Bean Absolute, Damiana Leaf
Descrição Aromática: Condimentado,
aconchegante, rico

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS
• Cria uma atmosfera alegre e inspiradora.
• Ajuda a combater os sentimentos negativos de
tédio e desinteresse.

• Difunda no trabalho para despertar a clareza, a
criatividade, e o entusiasmo.

MODO DE USAR
Para uso tópico, aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em óleo de
coco fracionado 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 vegetal 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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