
Ingredientes:  Óleo de casca de Citrus aurantifolia 
(lima), óleo de fruta de Litsea cubeba, óleo de 
Cinnamomum cassia, óleo de Eucalyptus citridora, 
óleo de folha de Melaleuca alternifolia (árvore do chá) 
óleo de madeira de Thuja plicata, óleo de folha de 
Eucalyptus kochii, óleo de folha / caule de 
Coriandrum sativum (coentro), óleo de Lavandula 
hybrida (lavanda), óleo de folha de Backhousia 
citridora, limoneno*, citral*, cinamaldeído*, linalol*, 
cumarina*.
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dōTERRA abōde™

Mistura refrescante  15 ml

• Formulado com óleos essenciais CPTG™, 
conhecidos pelos seus constituintes de limpeza, 
incluindo limoneno, geraniol e nerol.

• Contém Eucalyptus Kochii, que tem a 
concentração mais elevada de 1,8-cineol. 

• Proporciona um aroma refrescante e cítrico.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
A mistura de assinatura abōde dōTERRA é uma 
combinação dinâmica de óleos essenciais CPTG™, 
incluindo Lima, Litsea, Cássia, Eucalipto Limão, Árvore do 
Chá, Arborvitae, Eucalyptus Kochii, Coentro (folha), 
Lavandin e Murta Limão destilados. É rico em constituintes 
poderosos, como limoneno, geraniol, nerol e 1,8-cineol. De 
facto, o Eucalyptus Kochii, encontrado apenas no interior 
semi-árido da Austrália Ocidental, tem a maior 
concentração de 1,8-cineol, ou eucaliptol, de todo o óleo 
de eucalipto disponível. Sinta-se sempre refrescado com 
abōde dōTERRA.

UTILIZAÇÕES
• Mantenha-o no seu armário de casa de banho, devido às 

suas propriedades de limpeza e refrescantes da pele.

• Leve consigo o aroma refrescante de abōde para onde 
quer que vá.

• Antes de um dia atarefado, crie um santuário pessoal, 
usando abode como parte da sua rotina matinal.

INDICAÇÕES DE USO
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. Apenas para aplicação tópica.

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. Após a 
aplicação, evite a luz solar e os raios UV durante, pelo 
menos, 12 horas.

*Compostos de origem natural


