
PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 
Nome Científico: Mentha piperita
Parte da Planta: Folha/Caule
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Mentolado, refrescante, 

herbáceo
Principais Componentes Químicos: Menthol,
    menthone

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Refrescante, revigorante.

Peppermint 
Hortelã-pimenta 15 ml

COD. 60203323
5 ml venda apenas em kits

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A Hortelã-pimenta é um híbrido de menta-aquática e de 
hortelã-verde, e foi primeiramente descrita por Carl 
Linneaus em 1753. O que caracteriza a hortelã-pimenta de 
melhor qualidade é a alta concentração de mentol, como a 
encontrada no óleo essencial dōTERRA® Peppermint. 
Frequentemente usado em cremes dentais e gomas de 
mascar para higiene bucal, o óleo essencial de Hortelã-
pimenta é um dos óleos essenciais preferidos da dōTERRA 
e também um dos mais vendidos. 

USOS
• Coloque na palma da mão 1 gota de Hortelã-pimenta 

com 1 gota de Frankincense (Olíbano) e aspire para 
usufruir de uma experiência revigorante ao longo do dia. 

• Antes ou depois do trabalho, aplique sobre o corpo para 
ajudar a reduzir a tensão.

MODO DE USAR
Para uso tópico, aplicar de 1 a 3 gotas diluídas em Óleo 
Carreador dōTERRA 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 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. 
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Peppermint 
Hortelã-pimenta 5 ml & 15 ml


