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DESCRIÇÃO DE PRODUTO
O aroma fresco e amadeirado da Mistura Renovadora 
Touch dōTERRA Forgive contribui para uma sensação de 
satisfação, alívio e paciência. Ao embarcar no caminho 
para o perdão, o Touch dōTERRA Forgive é um companheiro 
encorajador que ajudará a recordar que deve libertar-se e 
continuar a seguir em frente. 

UTILIZAÇÕES
• Aplique ao longo do dia para promover uma sensação  

de enraizamento e satisfação.

• Adicione ao Óleo de Coco Fracionado e utilize numa 
massagem relaxante para promover uma sensação de 
tranquilidade.

INDICAÇÕES DE USO
Tópico: Apenas para utilização tópica. Aplique na pele para 
perfumar, cuidar ou massajar.

PRECAUÇÕES 
Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do alcance 
das crianças. Se estiver grávida ou sob os cuidados de um 
médico, consulte o seu médico. 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.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Touch doTERRA Forgive™

Mistura renovadora  10 ml

• O seu aroma herbáceo, fresco e amadeirado cria  
um ambiente reconfortante.

• O óleo dōTERRA Forgive é formulado com 
ingredientes específicos que, quando combinados, 
atuam para promover uma sensação de 
satisfação, alívio e paciência.

• Promove emoções de enraizamento no seu 
quotidiano.

• A mistura de óleos essenciais dōTERRA Forgive 
utiliza uma combinação de óleos essenciais de 
árvores e ervas, que ajuda a equilibrar as 
emoções.

• Frasco roll-on prático e conveniente.

Ingredientes: Óleo de Cocos Nucifera (Coco), Óleo de 
Folha/Ramos de Picea Mariana (Abeto negro), Óleo 
de casca de Citrus Aurantium Bergamia (Bergamota), 
Óleo de fruto de Juniperus Communis (Baga de 
Zimbro), Óleo de casca de Citrus Limon (Limão), Óleo 
de Commiphora Myrrha (Mirra), Óleo de madeira de 
Thuja Plicata (Arborvitae), Óleo de madeira de 
Cupressus Nootkatensis, Óleo de Thymus Vulgaris 
(Tomilho), Óleo de folha de Cymbopogon Winterianus 
(Citronela), Limoneno*, Linalol*, Citronelol*

*Compostos de óleo naturais.


