Pinheiro Abeto-Douglas
Pseudotsuga menziesii 5 ml

FICHA INFORMATIVA DE PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Aplicação: A T N
Parte de planta: Ramo / Folha
Método de extracção: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Limpo, fresco, amadeirado,
arejado
Principais Componentes químicos: B-pineno,
a-pineno, 3-carvene, sabineno

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
• Promove a sensação das vias aéreas limpas e facilita
a respiração
• Limpa e purifica a pele
• Promove um estado de espírito positivo e ajuda no
foco

O Pinheiro Abeto-Douglas (Douglas Fir) é uma conífera nativa
que cresce ao longo América do Norte. Esta alta, sempre verde
árvore é frequentemente utilizada na indústria do Natal e tem
um aroma que é doce e refrescante. O óleo essencial de
Pinheiro Abeto dōTERRA é de origem sustentável, extraído a
partir de jovens árvores da Nova Zelândia, onde é uma espécie
altamente invasiva ameaçando o ecossistema do país.
Colhendo jovem esta espécie e usando-a para fabricar o óleo
essencial, a dōTERRA está a ajudar a combater o impacto
ambiental das árvores que invadem a terra, proporcionando um
óleo essencial premium de conífera. Pinheiro Abeto-Douglas
tem uma composição química única que é particularmente rica
em beta-pineno, contribuindo para a sua capacidade de
promover a sensação das vias aéreas desobstruídas. Pinheiro
Abeto-Douglas, também pode ser utilizado para purificar a pele
e promover um clima positivo. Misturando Pinheiro AbetoDouglas com óleos cítricos irá criar um ambiente edificante
enquanto refresca o ar.

USOS
• Combine Pinheiro Abeto-Douglas (Douglas Fir) com Laranja
Brava (Wild Laranja), Limão, ou Bergamota num difusor para
refrescar o ar, elevar o humor, e promover uma sensação de
foco
• Adicione 1 gota à rotina de limpeza facial, sabonete em
barra, ou lavagem do corpo para Melhorar a limpeza e
adicionar um aroma revigorante
• Difundir 2-3 gotas Pinheiro Abeto-Douglas (Douglas Fir) com
2-3 gotas Eucalipto, ou esfregue nas mãos e inspire
profundamente para promover a sensação de limpeza das
vias aéreas e facilitar a respiração
• Combine com 1-2 gotas de Wintergreen para uma relaxante
experiência de massagem

INSTRUÇÕES DE USO
Difusão: Use entre três a quatro gotas no difusor.

Douglas Fir

Pseudotsuga menziesii 5 ml

Número Produto: 31590001
Preço Revenda: 22,50€ / 25 PV

Uso Tópico: Aplique uma ou duas gotas na área desejada. Diluir
com Óleo de coco fraccionado doterra para minimizar qualquer
sensibilidade da pele. Veja precauções adicionais abaixo.

CUIDADOS
Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do alcance das
crianças. Se estiver grávida ou sob os cuidados de um médico,
consulte o seu médico. Evitar o contacto com os olhos, ouvidos
internos e áreas sensíveis.
*Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
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