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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 
Ingredientes: Óleos essenciais de Cedro, Litsea, 

Olíbano e Rosa em uma base de Óleo de Coco 
Fracionado

Descrição Aromática: Alegre, bastante limonado, 
levemente herbal

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Confortante para as emoções durante períodos de 
agitação.

• Promove sentimentos de bem-estar e vitalidade.

dōTERRA Stronger®

Mix Proteção 10 ml Roll-on

COD. 60209587

dōTERRA Stronger®

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O dōTERRA Stronger Mix Proteção evoca sentimentos de 
bem-estar e vitalidade quando mais necessário. 
Protagonizando o Cedro, Lítsea, OIíbano e Rosa em um 
formato suave e conveniente combinado com Óleo de Coco 
Fracionado, este blend de apoio oferece um senso de 
resistência quando você mais precisar. A Lítsea é um dos seus 
principais ingredientes e ajuda a manter a pele com a 
aparência saudável, enquanto promove sentimentos positivos. 
O aroma alegre e edificante do dōTERRA Stronger é renovador 
para os sentidos e funciona como o blend perfeito para a 
resistência diária ou quando você não estiver no seu melhor 
momento. Os poderosos benefícios dos óleos florais e 
amadeirados, funcionam como o mix perfeito de óleos 
essenciais para uma pele de aparência saudável. 

USOS
• Use dōTERRA Stronger para ajudar a confortar e acalmar 

a pele, enquanto promove uma aparência saudável. 

• Aplique nas mãos, nos joelhos e pés depois de um longo 
dia de atividades. 

• O dōTERRA Stronger é um mix excelente para se ter à 
mão durante dias de atividades intensas. 

• Quando as ameaças ambientais estiverem altas, use o 
dōTERRA Stronger para promover sentimentos de 
bem-estar e vitalidade. 

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. 

Mix Proteção 10 ml Roll-on


