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DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Consistentemente um dos best-sellers da dōTERRA, o óleo 
de Hortelã-Pimenta é sempre útil para manter à mão. O 
óleo de Hortelã-Pimenta adiciona um sabor refrescante e a 
hortelã às sobremesas, às bebidas, aos batidos e ainda a 
pratos saborosos. Um elevado teor de mentol, tal como o 
encontrado no óleo essencial de Hortelã-Pimenta dōTERRA, 
distingue o óleo de Hortelã-Pimenta de melhor qualidade 
dos outros produtos. A hortelã-pimenta também é 
frequentemente utilizada em pastas de dentes e pastilhas 
elásticas para higiene oral.

UTILIZAÇÕES
• Experimente adicionar uma gota de óleo de Hortelã-

Pimenta ao seu batido matinal para começar o seu dia 
mais renovado do que nunca.

• Quando o calor do verão parecer esmagador, adicione 
uma gota de óleo de Hortelã-Pimenta e pedaços de 
frutos como morangos ou limas a um copo de água para 
uma bebida com uma infusão deliciosa.

• Misture uma gota de óleo de Hortelã-Pimenta com uma 
gota de óleo essencial de Limão na água para um elixir 
oral refrescante.

UM REFRESCO DE HORTELÃ
Caso seja fã de bebidas refrescantes, o óleo de Hortelã-
Pimenta é o seu novo óleo de referência! Quando o calor 
do verão parecer esmagador, adicione uma gota de óleo de 
Hortelã-Pimenta a um copo de água com morangos ou 
limas para uma água saborosa. Este refresco de verão 
dá-lhe todo o sabor sem os açúcares processados e os 
conservantes que são adicionados a bebidas compradas.

INDICAÇÕES DE USO
Para o tempero de alimentos.

PRECAUÇÕES
Utilize apenas diluído. Não tome mais do que uma gota por 
dia. Mantenha fora do alcance das crianças. Se estiver 
grávida ou sob os cuidados de um médico, consulte o seu 
médico. Evite o contacto com os olhos, ouvidos internos, 
áreas sensíveis e mucosas.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Acrescenta um toque refrescante e um sabor 
intenso aos batidos, aos bolos e às sobremesas.
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Peppermint (Hortelã-Pimenta)
Mentha piperita  15 ml


