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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 
Nome Científico: Commiphora myrrha 
Parte da Planta: Resina
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Quente, herbáceo, 

amadeirado, seco
Principais Componentes Químicos: 

Furanoeudesma-1,3-diene, Curzerene, Lindestrene

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Poderosas propriedades purificantes.  purificantes

• Ajuda a promover a aparência de pele saudável e 
macia. 

• Quando usado em difusão, promove equilíbrio 
emocional e bem-estar. 

Myrrh
Mirra 15 ml 

COD. 60203924

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Registros mostram que a Mirra era tão valiosa na 
antiguidade que, em muitas ocasiões, seu peso tinha o 
mesmo valor do ouro. O óleo essencial de Mirra é derivado 
da resina de uma pequena e espinhosa árvore e tem sido 
utilizado por vários séculos como perfume e incenso e 
também por outros benefícios. Ela era empregada em 
embalsamamentos e cerimônias religiosas, além de 
possuir poderosas propriedades purificantes. Quando 
aplicado topicamente, o óleo essencial dōTERRA® Brasil 
Myrrh acalma a pele, ajudando a promover uma aparência 
saudável e macia, além de promover equilíbrio emocional e 
bem-estar quando utilizada aromaticamente. 

USOS
• Adicione de 1 a 2 gotas ao seu creme dental para obter 

benefícios adicionais de limpeza. 

• Adicione à sua loção ou hidratante para ajudar a 
promover uma aparência de pele revigorada. 

• Difunda para ajudar a promover uma melhor percepção 
e elevar o humor. 

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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