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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Pode ser hidratante para a pele devido ao Óleo de 
Coco Fraccionado.

• Fornece um aroma rico, quente, doce e 
convidativo.

• A adição do Óleo de Coco Fraccionado pode ajudar 
a hidratar a pele.

Baunilha de Madagáscar
Mistura de Óleos Essenciais  5 ml

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Familiar e nostálgico. Evocativo e romântico. Apreciada 
desde os tempos dos astecas e, frequentemente, utilizada 
em perfumes, a baunilha é um dos mais populares aromas 
do mundo e um dos mais dispendiosos de produzir. A 
planta vanilla planifolia é da família das Orquídeas, com 
flores amarelas e brancas que produzem frutos ou grãos 
inodoros. Após um extenuante processo de colheita, os 
grãos são triturados para preservar o aroma natural da 
baunilha. Um processo de extração em duas fases captura 
os constituintes dos grãos para criar o absoluto. 
Combinamos este absoluto com Óleo de Coco Fraccionado 
e o resultado é a Baunilha de Madagáscar dōTERRA. 
Utilize-a como uma cativante fragrância pessoal ou 
acrescente algumas gotas ao banho para desfrutar de um 
momento luxurioso envolvido no sofisticado aroma da 
Baunilha de Madagáscar.

UTILIZAÇÕES
• Adicione à sua loção hidratante para o corpo favorita.

• Utilize como uma luxuriosa fragrância pessoal, perfeita 
para qualquer ocasião especial ou como perfume diário.

• Crie uma experiência de spa em casa adicionando 
algumas gotas a um banho quente e relaxante.

• Combine com produtos de cuidados pessoais, como 
champôs, amaciadores, loções ou cremes.

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 Cocos Nucifera (Coco), Extrato 
do Fruto Vanilla Planifolia.


