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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 
Ingredientes: Vetiver Root, Lavender Flower, Ylang 

Ylang Flower, Frankincense Resin, Clary Sage Flower, 
Marjoram Leaf, Labdanum Twig Absolute, Spearmint 
Leaf/Flower

Descrição Aromática: Doce, rico, mentolado

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Seu aroma promove sentimentos de paz, 
segurança e contentamento. 

• Ajuda a combater sentimentos de ansiedade e  
de medo.

dōTERRA Peace® 
Mix de Óleos Essenciais 5 ml

COD. 60203823

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Os momentos de ansiedade da vida estão deixando você 
sobrecarregado(a) ou apreensivo(a)? O mix de óleos 
essenciais floral dōTERRA Peace é um lembrete positivo de 
que você não tem que ser perfeito(a) para encontrar a paz. 
Desacelere um pouco, respire fundo, e reconecte-se com 
sua versão calma e equilibrada. Para dar certo, você 
precisa acreditar que vai dar certo, e então, é só adicionar 
algumas gotas de dōTERRA Peace ao seu dia. 

USOS
• Difunda à noite para promover um ambiente calmante e 

um sono restaurador. 

• Quando estiver com sentimentos de ansiedade, aplique 
1 gota nas mãos, esfregue-as e inale profundamente. 

• Difunda ou inale antes de fazer uma prova, apresentar-
se em público ou em períodos de preocupação e 
estresse.  

• Aplique na planta dos pés para dissipar sentimentos de 
agitação e irritação. 

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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