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SuperMint™

Mistura de Óleos Essenciais de Menta  15 ml

• Uma combinação de óleos essenciais de Hortelã-
Pimenta, Hortelã Japonesa, Hortelã Bergamota e 
Hortelã.

• Adiciona um travo mentolado às receitas doces e 
salgadas para avivar o sabor e os sentidos.

• Uma fusão de sabores à base de ervas que dá 
origem a uma mistura poderosa e refrescante.

• Ajuda a refrescar o hálito graças à sua sensação 
de frescura e proporciona um pequeno alívio após 
uma farta refeição.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO 
O SuperMint™ está formulado com os melhores óleos de 
menta da dōTERRA para criar uma mistura de superfusão 
que é revigorante, pura e irresistível. O seu aroma 
mentolado, herbal e doce reúne os óleos essenciais CPTG™ 
de Hortelã-Pimenta, Hortelã Japonesa, Hortelã Bergamota 
e Hortelã para criar uma mistura poderosa e refrescante. 
Quando infundido em receitas doces ou salgadas, adiciona 
um travo mentolado que aviva o sabor e os sentidos. 
Graças ao mentol, conhecido pela sua sensação de 
frescura, o SuperMint™ pode ser adicionado a um copo de 
água para ajudar a refrescar o hálito e a proporcionar um 
pequeno alívio após uma farta refeição. 

UTILIZAÇÕES
• Adicione uma gota aos pratos doces, tais como bolachas 

e biscoitos caseiros.

• Experimente adicionar uma gota ao chá, ao chocolate 
quente ou aos batidos de fruta.

• Crie os seus próprios cubos de gelo utilizando SuperMint 
e limonada.

• Adicione uma gota de SuperMint com Cravinho à sua 
escova de dentes para uma lavagem bucal com sabor a 
menta e especiarias.

INDICAÇÕES DE USO
Para aromatizar alimentos. 

PRECAUÇÕES
Possível sensibilidade da pele. Mantenha fora do alcance 
das crianças. Se estiver grávida, a amamentar ou sob os 
cuidados de um médico, consulte o seu médico. Evite o 
contacto com o rosto, os olhos, os ouvidos internos e as 
áreas sensíveis.


