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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 
Ingredientes: Óleos essenciais de Vetiver, Hortelã-

pimenta, Clementina e Alecrim em uma base de Óleo 
de Coco Fracionado

Descrição Aromática: Terroso, mentolado, herbal

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Instila um senso de alerta e foco. 

dōTERRA Thinker®

Mix Atenção 10 ml Roll-on

COD. 60209589

dōTERRA Thinker®

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Ideal para qualquer pessoa e para o uso diário, o dōTERRA 
Thinker Mix Atenção é o apoio ideal para ser usado em 
momentos de distração. Contendo Vetiver, Hortelã-pimenta, 
Clemetina e Alecrim, perfeitamente combinados com Óleo de 
Coco Fracionado para peles sensíveis, o dōTERRA Thinker é 
uma maneira natural de se sentir mais concentrado(a) e 
atento. Incorporando os benefícios revigorantes da 
Clementina, o dōTERRA Thinker pode ajudar com um senso 
mais forte de concentração. Herbal e levemente adocicado, o 
seu aroma diferenciado ajuda a instilar a sensação de clareza. 
Para criar um ambiente positivo e favorável ao aumento do 
foco e da criatividade, incorpore dōTERRA Thinker em sua 
rotina diária de aprendizado. 

USOS
• Mantenha o dōTERRA Thinker sempre à mão e aplique à 

tarde para se manter focado(a).

• Aplique nos punhos e nas mãos e inale profundamente 
para promover um senso de clareza e atenção. 

• Por ajudar a elevar o humor, use dōTERRA Thinker 
quando estiver se sentindo triste ou irritado. 

• Durante suas horas de estudo, aplique dōTERRA Thinker 
para promover um melhor aprendizado e criatividade. 

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 Atenção 10 ml Roll-on


