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Aplicação: 
Ingredientes: Óleos essenciais de Frankincense 

Resin, Hawaiian Sandalwood, Lavender Flower, Myrrh 
Gum Resin, Helichrysum Flower e Rose Flower 

Descrição Aromática: Amadeirado, condimentado, 
rico, fresco

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Reduz a aparência de rugas e linhas de expressão.

• Ajuda a reduzir os fatores que contribuem 
negativamente para a aparência da pele madura. 

• Promove uma pele mais macia, radiante e 
rejuvenescida. 

Salubelle™

Blend Anti-Idade 10 ml 
COD. 60206573

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Salubelle é um dos blends mais populares da dōTERRA e 
foi formulado para proteger e nutrir a pele, enquanto ajuda 
a reduzir os fatores que contribuem negativamente para a 
sua aparência. Ele é composto por uma seleção de óleos 
poderosos e raros utilizados ao longo da história por seus 
benefícios de beleza: eles ajudam a manter a pele com 
aparência macia, radiante e rejuvenescida. O Salubelle é 
facilmente absorvido e pode ser utilizado no rosto, no 
pescoço e no colo. 

USOS
• Aplique uma camada fina de Salubelle no rosto, pescoço 

e colo, e repita a aplicação nas áreas de maior 
necessidade. Depois aplique o hidratante dōTERRA de 
sua escolha. Utilize como parte de sua rotina facial de 
beleza matinal e noturna. 

MODO DE USAR 
Uso externo. Aplicar sobre a pele limpa e seca, conforme 
necessário. Inclua na sua rotina diária de uso dos produtos 
para cuidados com a pele. Diluir com Óleo de Coco 
Fracionado dōTERRA para minimizar qualquer sensibilidade 
da pele. 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 de Coco 
Fracionado dōTERRA para minimizar qualquer sensibilidade 
da pele. 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.  

Salubelle™

Blend Anti-Idade 10 ml 


