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PÁGINA DE INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação: 
Nome Científico: Gaultheria fragrantissima
Parte da Planta: Folha
Método de Extração: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Doce, mentolado, 

refrescante
Principais Componentes Químicos: Methyl 

salicylate

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS

• Ótimo para uma massagem confortante e 
aquecedora depois dos exercícios. 

• Possui um aroma refrescante que é edificante.

Wintergreen
Wintergreen 15 ml

COD. 60203932

Wintergreen

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O óleo essencial dōTERRA® Wintergreen é derivado das 
folhas de um arbusto rasteiro encontrado em áreas de 
plantas coníferas. O principal componente químico do 
Wintergreen, o salicilato de metila, é utilizado em cremes e 
mixes para massagem por causa de suas propriedades 
confortantes. Aliás, Wintergreen e Bétula são as únicas 
plantas do mundo que, naturalmente, possuem salicilato 
de metila. Quando difundido, o Wintergreen possui um 
aroma refrescante que é edificante e estimulante. Por meio 
da iniciativa de Fornecimento por Coimpacto dōTERRA, a 
nova fonte de Wintergreen vem do Nepal, onde a planta 
silvestre é extraída por habitantes dos vilarejos rurais e, 
então, destilada em fábricas de propriedade da 
comunidade. Esse processo cria um aumento das 
oportunidades econômicas para as regiões mais remotas 
do Nepal.

USOS
• Quando aplicado na pele, o Wintergreen possui um 

efeito aquecedor e é excelente para ser usado em uma 
massagem confortante. Somente uma pequena 
quantidade é necessária, portanto, use pouco e dilua 
com Óleo Carreador dōTERRA. 

• Para um banho relaxante, adicione de 1 a 2 gotas de 
óleo essencial de Wintergreen a uma banheira com água 
morna. 

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. 

Wintergreen 15 ml


