dōTERRA Balance™
Mistura de Enraizamento 15 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
O aroma amadeirado e quente do dōTERRA Balance cria
uma sensação de calma e bem-estar. Esta mistura perfeita
de abeto, cânfora, frankincense, tanaceto azul, camomila
romana e óleo de coco fracionado oferece uma fragrância
sedutora que promove tranquilidade e relaxamento. O Abeto,
um dos óleos no dōTERRA Balance, era utilizado pelos
indígenas americanos por motivos de saúde e espirituais, e
continua a ser utilizado atualmente para proporcionar
harmonia à mente e ao corpo. A cânfora, o tanaceto azul e a
camomila azul podem ajudar a criar uma sensação de
conforto, enquanto o frankincense proporciona um efeito de
enraizamento e equilíbrio nas emoções.

UTILIZAÇÕES
• Comece o seu dia ao aplicar dōTERRA Balance na planta
dos pés para promover sentimentos de calma e
tranquilidade.
Ingredientes: Óleo de coco fracionado, folha de
abeto, folha de cânfora, resina de frankincense, flor
de tanaceto azul, flor de camomila azul, flor de
jasmim do imperador
Descrição Aromática: Airoso, fresco, doce,
amadeirado

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Promove uma sensação de relaxamento por todo o
corpo
• Pode ajudar a criar uma sensação de conforto
• Evoca sentimentos de tranquilidade e equilíbrio

• O dōTERRA Balance é uma ótima mistura de óleos para
utilizar numa massagem de mãos com AromaTouch™.

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

PRECAUÇÕES
Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do
alcance das crianças. Se estiver grávida, a amamentar
ou sob os cuidados de um médico, consulte o seu
médico. Evite o contacto com os olhos, os ouvidos
internos e as áreas sensíveis. Evite a luz solar ou os
raios UV até 12 horas após a aplicação do produto. Não
destinado a uma utilização interna.
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