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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: A T N

Ingredientes: Óleos essenciais de Wintergreen Leaf, 
Lavender Flower, Peppermint Plant, Frankincense 
Resin, Cilantro Herb, Marjoram Leaf, Roman 
Chamomile Flower, Basil Leaf e Rosemary Leaf.

Descrição Aromática:  
Refrescante, mentolado, herbal

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ajuda a promover sentimento de equilíbrio. 

• Embalado em um conveniente frasco roll-on para 
aplicação simples e rápida. 

PastTense®

Mix de Óleos Essenciais 10 ml 

COD. 60206562

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O PastTense é um mix distinto de óleos essenciais que 
ajuda a equilibrar as emoções. Conhecido por seus efeitos 
relaxantes, os óleos essenciais que compõem o PastTense 
promovem, rapidamente, sentimentos de relaxamento. Ele 
vem em um conveniente roll-on com 10 ml para fácil 
aplicação onde quer que você esteja. Simplesmente 
aplique no pescoço, nos ombros ou atrás das orelhas, e 
acalme as emoções enquanto inspira o seu aroma 
refrescante e único.      

USOS
• Massageie nos ombros, no pescoço e nas costas para 

uma sensação relaxante e refrescante. 

• Coloque nas têmporas e na nuca antes de um evento 
importante. 

• Aplique nos punhos enquanto viaja para ajudar a 
acalmar as emoções. 

MODO DE USAR 
Uso externo. Aplicar sobre a pele limpa e seca, conforme 
necessário. Manter em local fresco e ao abrigo do calor. 

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. Diluir com Óleo Carreador 
dōTERRA para minimizar qualquer sensibilidade da pele. 
Em caso de contato com os olhos, enxágue com Óleo 
Carreador dōTERRA em abundância. Em caso de irritação, 
descontinue o uso e procure um médico. Mantenha o 
produto ao abrigo da luz e do calor. 
 

PastTense®

Mix de Óleos Essenciais  10 ml


