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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• O aroma da mistura dōTERRA Peace complementa 
as afirmações de paz, confiança e satisfação.

• Cria um aroma reconfortante perfeito para a 
prática de yoga e meditação.

• Promove uma sensação de paz, confiança e 
satisfação. 

• Feita com uma mistura de óleos essenciais florais 
e de menta, a dōTERRA Peace pode ajudar a 
acalmar as emoções. 

• A dōTERRA Peace inclui alguns dos óleos mais 
relaxantes e calmantes, como Lavanda, 
Manjerona, Vetiver e Ylang Ylang. 

PÁGINA DE INFORMAÇÃO DO 
PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
A Mistura Reconfortante dōTERRA Peace™ de óleos 
essenciais florais e de hortelã recorda de modo positivo 
que não é necessário ser perfeito para encontrar a paz. 
Acalme-se, respire fundo e reencontre-se com o seu eu 
sereno e seguro. Utilize a mistura dōTERRA Peace para 
promover uma sensação de satisfação, calma e confiança. 
A tranquilidade começa consigo e com algumas gotas da 
Mistura Reconfortante dōTERRA. 

UTILIZAÇÕES
• Aplique no pescoço e nos pulsos para promover uma 

sensação de paz.  
• Adicione ao Óleo de Coco Fracionado e utilize numa 

massagem relaxante.  
• Aplique na planta dos pés de manhã para promover  

uma sensação de conforto e confiança. 
• Aplique na planta dos pés antes de dormir. 
• Aplique na nuca, nos pulsos e na planta dos pés  

antes da prática de yoga ou meditação.  

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.  

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. 

*Compostos de óleo naturais.

dōTERRA Peace™

Mistura Reconfortante  5 ml
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Ingredientes: Óleo de raiz de Vetiveria Zizanoides 
(Vetiver), Óleo de Lavandula Angustifolia (Lavanda), 
Óleo de flor de Cananga Odorata (Ylang Ylang), Óleo 
de Boswellia Carterii (Incenso), Óleo de Salvia Sclarea 
(Sálvia), Óleo de Folha de Origanum Majorana 
(Manjerona), Extrato de folha/caule de Cistus 
Ladanifer (Esteva), Óleo de caule/folha/flor de 
Mentha Spicata (Hortelã), Benzoato de benzil*, 
Salicilato de benzil*, Limoneno*, Eugenol*, Linalol*


