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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Enriquecida com uma combinação de óleos 
essenciais de especiarias e ervas, o dōTERRA 
Passion vai ajudar a inspirar a criatividade e a 
despertar uma paixão pela vida. 

• O dōTERRA Passion mistura o Casca de Canela, 
Gengibre, Cardamomo, Cravinho e Damiana.

• Fornecido num prático frasco roll-on para aplicar 
facilmente.

PÁGINA DE INFORMAÇÃO DO 
PRODUTO

Touch dōTERRA Passion™ 

Mistura inspiradora 10 ml

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Touch dōTERRA Passion™ é uma mistura inspiradora de 
óleos essenciais de especiarias e ervas que ajudará a 
reavivar o entusiasmo na sua vida. Pode encontrar a 
coragem para fazer coisas que nunca tentou antes. Talvez 
participar numa aula de pintura ou ir dançar com os 
amigos! Mais importante ainda, a mistura dōTERRA 
Passion pode ajudar a sentir uma alegria renovada nas 
suas relações e atividades quotidianas.    

UTILIZAÇÕES
• Para despertar a criatividade, a clareza e o 

deslumbramento na sua área de trabalho, leve a mistura 
Passion consigo para o trabalho. 

• Aplique na planta dos pés de manhã para começar o dia 
com uma sensação de energia e entusiasmo.

• Aplique nos pulsos e no coração ao longo do dia para 
sentir inspiração e paixão. 

• Utilize durante uma massagem para promover uma 
sensação de entusiasmo, paixão e alegria.

INDICAÇÕES DE USO
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, 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. 

Ingredientes: Óleo de Cocos Nucifera (Coco), Óleo da 
semente de Elettaria Cardamomum, Óleo da casca 
de Cinnamomum Zeylanicum, Óleo de raiz de 
Zingiber Officinale (Gengibre), Óleo de rebento de 
Eugenia Caryophyllus (Cravinho), Óleo de Santalum 
Album (Sândalo), Extrato da flor de Jasminum 
Grandiflorum (Jasmim), Extrato do fruto de Vanilla 
Planifolia, Extrato da folha de Turnera Diffusa, 
Eugenol*, Limoneno*, Linalol*, Benzoato de Benzil*.

*Compostos de óleo naturais


