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Harvest Spice
Mistura Reunião  15 ml

• Combina óleos essenciais CPTG de Cássia, 
Cravinho, Noz-Moscada, Canela, Cedro e Eucalipto.

• A adição do Eucalipto pode proporcionar 
benefícios de estimulação do estado de espírito.

• Ideal para os meses de outono.

• Tem um aroma quente, apimentado e suave.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 
A Mistura Reunião Harvest Spice combina óleos essenciais 
CPTGTM comummente associados a memórias reconfortantes, 
incluindo Cássia, Cravinho, Eucalipto, Cedro, Noz-Moscada 
e Casca de Canela. Esta mistura única cria um aroma 
quente, apimentado e suave que faz lembrar o outono. 
Quando aplicada topicamente, a mistura Harvest Spice 
pode ajudar a estimular o estado de espírito devido à 
adição do óleo essencial de Eucalipto. Além disso, o óleo 
essencial de Cedro é conhecido por proporcionar benefícios 
de enraizamento.

UTILIZAÇÕES
• Adicione uma gota ao seu hidratante dōTERRA favorito.

• Ofereça a amigos e familiares para celebrar as mudanças 
de estação.

• Aplique topicamente para desfrutar do aroma quente, 
apimentado e que faz lembrar o outono.

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 casca de Cinnamomum 
Cassia, Óleo de rebento de Eugenia Caryophyllus 
(Cravinho), Óleo da folha de Eucalyptus globulus, Óleo 
de madeira de Juniperus virginiana, Óleo de Caroço 
de Myristica Fragrans (Noz-Moscada), Óleo da casca 
de canela (Cinnamomum zeylanicum), Benzoato de 
benzil*, Cinnamal*, Eugenol*. Limoneno*, Linalol*

*Compostos de óleo naturais.


