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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Com uma fragrância doce e floral, a dōTERRA 
Console foi concebida para ajudar a promover  
uma sensação de esperança.

• A dōTERRA Console é constituída por 
componentes de flores e árvores ricos em 
propriedades de enraizamento e renovação.

PÁGINA DE INFORMAÇÃO DO 
PRODUTO

dōTERRA Console™

Mistura confortante  5 ml

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
A Mistura Confortante dōTERRA Console utiliza óleos 
essenciais de árvores e florais doces para promover uma 
sensação de conforto, colocando-o num caminho promissor 
de cura. A Mistura Confortante dōTERRA Console ajudará a 
devolver a alegria e a felicidade à sua vida.

UTILIZAÇÕES
• Adicione ao Óleo de Coco Fracionado e utilize numa 

massagem relaxante.  

• Oferecer a alguém de quem gosta um frasco da mistura 
dōTERRA Console é uma excelente forma de mostrar que 
pensa nessa pessoa, em especial, quando ela mais 
precisa de si.

• Aplique para promover uma sensação de esperança. 

• Aplique na pele de manhã para promover uma sensação 
de conforto e esperança.

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.

Ingredientes: Óleo de Boswellia carterii (Incenso), 
Óleo de Pogostemon Cablin (Patchouli), Óleo de flor 
de Cananga Odorata, Extrato de folha/caule de Cistus 
Ladaniferus (Esteva), Óleo de casca de Amyris 
Balsamifera, Óleo de Santalum Album (Sândalo), 
Óleo de flor de Rosa Damascena, Extrato de flor de 
Osmanthus fragrans, Benzoato de benzil*, Salicilato 
de benzil*, Citronelol*, Eugenol*, Farnesol*, 
Geraniol*, Limoneno*, Linalol*

*Compostos de óleo naturais.


