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Salvia
Salvia sclarea  15 ml

• Sendo um dos óleos essenciais mais calmantes e 
equilibradores, o óleo de Sálvia oferece imensos 
benefícios quando utilizado topicamente.

• O óleo essencial de Sálvia é um ingrediente-chave 
da mistura mensal própria da dōTERRA, ClaryCalm.

• Utilizada na Idade Média devido aos seus 
benefícios para a pele, a sálvia continua a ser 
popular devido aos seus benefícios tópicos.

• O óleo de Sálvia promove uma sensação de 
relaxamento em preparação para uma noite  
de sono tranquila.

• Acalma e suaviza a pele quando aplicado 
topicamente, podendo ajudar a promover um 
cabelo e couro cabeludo de aspeto saudável.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 
Calmante e relaxante, o óleo essencial de Sálvia é 
habitualmente utilizado pelos seus efeitos calmantes e 
relaxantes quando aplicado na pele. Além disso, ajuda a 
equilibrar as emoções. O principal componente químico  
do óleo essencial de Sálvia é o acetato de linalila, parte  
do grupo de ésteres, tornando-o um dos óleos mais 
relaxantes, calmantes e equilibradores.

UTILIZAÇÕES
• Combine com o Óleo de Coco Fracionado dōTERRA  

para massajar, acalmar ou rejuvenescer a pele.

• Durante o seu ciclo menstrual, alivie o abdómen ao 
aplicar o óleo de Sálvia na zona afetada e esfregar  
para uma massagem relaxante.

• Enriqueça o seu champô e condicionador ao adicionar 
uma ou duas gotas de óleo de Sálvia.

INDICAÇÕES DE USO
Tópico: Para massajar, misture 5 gotas com 10 ml de óleo 
de diluição. Para usar no banho, misture 5 gotas com 5 ml 
de óleo de diluição. Para perfumar, misture 1 gota com 10 
gotas de óleo de diluição. 

PRECAUÇÕES 
Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do alcance 
das crianças. Consulte o seu médico se estiver grávida ou 
a realizar algum tipo de tratamento. Evite o contacto com 
os olhos, os ouvidos internos e as áreas sensíveis.


