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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 
Ingredientes: Óleos essenciais de Amyris, Bálsamo 

do Canadá, Semente de Coentro e Magnólia em uma 
base de Óleo de Coco Fracionado

Descrição Aromática: Conífero, frutado, 
suavemente amadeirado

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Evoca sentimentos de equilíbrio. 

• Promove sentimentos de relaxamento.

dōTERRA Steady®

Mix Equilíbrio 10 ml Roll-on

COD. 60209588

dōTERRA Steady®

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Perfeito para uso diário ou sempre que necessário, o 
dōTERRA Steady Mix Equilíbrio possui um aroma suave, 
convidativo e levemente frutado. O dōTERRA Steady possui os 
efeitos únicos dos óleos essenciais de Amyris, Bálsamo do 
Canadá, Semente de Coentro e Magnólia perfeitamente 
combinados com Óleo de Coco Fracionado para todos os tipos 
de pele. O Amyris e o Bálsamo do Canadá são óleos 
amadeirados e aquecedores. Quando estiver se sentindo 
sobrecarregado(a), aplique dōTERRA Steady no dorso das 
mãos e nos punhos e respire profundamente, permitindo que 
seu humor encontre equilíbrio. Confortante para a pele, o 
dōTERRA Steady é um mix perfeito para todos os dias.

USOS
• dōTERRA Steady pode ser utilizado durante períodos de 

agitação.

• Para equilibrar as emoções, aplique no dorso das mãos 
e na planta dos pés após um dia agitado.

MODO DE USAR
Exclusivamente para uso tópico. Aplique na região desejada.

PRECAUÇÕES 
Deve ser aplicado exclusivamente por um adulto ou sob 
sua supervisão. Mantenha fora do alcance de crianças. 
Evite contato com os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. 
Dilua com Óleo Carreador dōTERRA para minimizar 
qualquer sensibilidade da pele. Em caso de contato com os 
olhos, enxágue com Óleo Carreador dōTERRA em 
abundância e procure um médico. Não use se a pele 
estiver ferida ou irritada. Em caso de irritação, suspenda o 
uso e procure orientação médica. Conserve o produto 
fechado, ao abrigo da luz e do calor excessivo. Uso externo.
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