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TerraShield®

Mix de Óleos Essenciais 15 ml & 30 ml

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Quando se trata de proteção em ambientes externos, não 
há defesa melhor do que aquela que a Mãe Natureza tem a 
nos oferecer. Os óleos essenciais são parte dessas defesas 
e formam uma barreira de vapor para as plantas, 
protegendo-as contra potenciais ameaças em seu 
ambiente. O TerraShield® contém óleos essenciais 
poderosos e outros óleos de plantas conhecidos por ajudar 
a promover proteção contra elementos do ar livre de uma 
maneira natural e segura. A sua formulação contém um 
mix selecionado de óleos essenciais que incluem Ylang 
Ylang, Cedro, Erva-dos-Gatos, Eucalipto-Limão, Lítsea, 
Arborvitae, Nootka e Absoluto de Grão de Baunilha, e todos 
eles possuem componentes químicos específicos 
conhecidos por proteger contra os inconvenientes que o ar 
livre pode causar. Além disso, o óleo de Tamanu age como 
um reforço adicional e, por meio do Fornecimento por 
Coimpacto dōTERRA, a vida de seus produtores em 
Madagáscar tem sido afetada positivamente. O TerraShield 
está disponível em 15 mL e 30 mL, esse último em um 
conveniente borrifador. O TerraShield é uma fórmula 
poderosa, porém segura, que pode ser usada por todos os 
membros adultos da família, tanto ao ar livre como em 
ambientes fechados. 

USOS
• Aplique TerraShield nas pernas, nos braços e no pescoço 

antes de exposição ao ar livre, ou difunda em seu pátio. 

• Quando for acampar ou durante eventos ao ar livre, 
tenha o TerraShield com você. 

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.

Aplicação: I

Ingredientes: Fractionated Coconut Oil, Ylang Ylang 
Flower, Tamanu Seed, Nootka Wood, Cedarwood 
Wood, Catnip Plant, Lemon Eucalyptus Leaf, Litsea 
Fruit, Vanilla Bean Absolute, Arborvitae Wood

Descrição Aromática: Herbáceo, amadeirado, 
pungente

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Pode ser usado com segurança por todos os 
membros adultos da família.

TerraShield®

Mix de Óleos Essenciais 15 ml
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30 ml
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