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• dōTERRA Balance é formulada com óleos 
essenciais emocionalmente benéficos que 
trabalham em conjunto para criar uma sensação 
de calma e bem-estar.

• O aroma da mistura dōTERRA Balance é doce e 
amadeirado, sendo a fragrância perfeita para 
promover uma sensação de equilíbrio e 
tranquilidade.

• Infundida com os óleos essenciais de Abeto, 
Cânfora, Tanaceto Azul, Camomila Azul e 
Frankincense.

dōTERRA Balance™

Mistura de enraizamento  15 ml

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
O aroma fresco e amadeirado da mistura Balance torna-a 
um óleo de referência perfeito para utilizar quando precisa 
de um pouco de harmonia na sua vida. O Abeto, o Ho Wood, 
o Frankincense, o Tanaceto Azul e a Camomila Azul 
misturam-se perfeitamente com o Óleo de Coco Fracionado 
para oferecer uma fragrância sedutora que promove calma, 
relaxamento e bem-estar.

UTILIZAÇÕES
• Aplique a mistura Balance no pescoço e nos pulsos para 

ajudar a promover uma sensação de calma. 

• Combine a mistura Balance com sais de Epsom num 
banho quente para relaxamento. 

• Utilize para ajudar a criar um ambiente calmo durante  
a prática de yoga ou meditação. 

• Aplique na planta dos pés para promover uma sensação 
de equilíbrio ao longo do dia.

• Aplique topicamente antes de deitar para se acalmar  
e proporcionar sonhos tranquilos.

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 transportador. Para perfumar, misture 1 gota com  
10 gotas de óleo de diluição. Apenas para utilização 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.

Ingredientes: Óleo de Cocos Nucifera (Coco), Óleo de 
Folha/Ramos de Picea Mariana, Óleo de Folha de 
Cinnamomum Camphora Linaloolifera, Óleo de 
Boswellia Carterii, Óleo de Caule/Folha/Flor de 
Tanacetum Annuum (Tanaceto), Óleo de Chamomilla 
Recutita (Matricária), Extrato de Flor de Osmanthus 
(Osmanthus Fragrans), Limoneno*, Linalol*

*Compostos de óleo naturais


