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Aplicação: 
Ingredientes: Óleos essenciais de Cardamom Seed, 

Cinnamon Bark, Ginger Rhizome, Clove Bud, 
Sandalwood Wood, Jasmine Flower Absolute, Vanilla 
Bean Absolute e Damiana Leaf em uma base de Óleo 
de Coco Fracionado

Descrição Aromática: Condimentado, quente, rico    

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Cria uma atmosfera alegre e inspiradora.  

• Acrescenta um aroma picante e quente a novas 
aventuras.  

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

COD. 60206656

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Quente e convidativo, o dōTERRA Passion Touch combina o 
Óleo de Coco Fracionado com o mix herbáceo e 
condimentado dōTERRA Passion. Embalado em um 
conveniente roll-on de 10 ml, este mix picante de óleos 
essenciais pode ser utilizado como fragrância pessoal ou 
aplicado em pontos de pulsação ou na área do coração. 
Com o dōTERRA Passion, você vai sentir-se inspirado(a) a 
experimentar algo novo, bem como a descobrir uma alegria 
renovada pelas bênçãos na sua vida.       

USOS
• A paixão começa pelo coração. Massageie dōTERRA 

Passion Touch sobre a área do coração.

• Aplique dōTERRA Passion Touch nos seus pulsos ao 
buscar criatividade, clareza e novas ideias.    

• Use como uma fragrância pessoal ao aplicar dōTERRA 
Passion Touch na nuca, nos pulsos e no colo.   

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.   

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


