
OILS 
 

A mistura de óleos essenciais dōTERRA Balance® cria 

uma sensação de calma e bem-estar. Iniciar o 

AromaTouch com este óleo cria um grande vínculo 

inicial entre o doador e o receptor. 

Ingredientes: Abeto, Ho Wood, Olíbano, 

Tansy Azul, Camomila Azul e Óleo de 

Coco Fracionado 

dōTERRA On Guard® oferece propriedades de limpeza 

aromáticas e eficazes. Por causa dessas propriedades, é 

usado na Técnica AromaTouch. 

Ingredientes: Laranja Selvagem, Cravo, 

Canela, Eucalipto e Alecrim 

A mistura de óleos essenciais AromaTouch® combina os 

benefícios de óleos conhecidos por seus efeitos 

calmantes e relaxantes. A mistura AromaTouch é usada 

na Técnica AromaTouch devido à sua sensação 

calmante. 

Ingredientes: Manjericão, Toranja, 

Cipreste, Manjerona, Hortelã-Pimenta e 

Lavanda 
 

  

 

A mistura de óleo essencial Deep Blue® tem um efeito 

imediato de formigamento e aquecimento. Devido a 

este efeito e suas propriedades aromáticas, foi 

escolhido para ser uma parte da Técnica AromaTouch. 

Ingredientes: Gaultéria, Cânfora, Hortelã-

Pimenta, Tansy Azul, Camomila Alemã, 

Perpétua das Areias e Osmanthus 

 
 

 

 

 O óleo essencial Lavender vem sendo 

apreciado por causa de seu aroma 

inconfundível e propriedades calmantes 

há centenas de anos. Devido à sua 

natureza calmante, é usado no 

AromaTouch para promover    

relaxamento. 

Mais comumente chamada de “árvore do 

chá”, a Melaleuca tem 90 compostos 

diferentes e aplicações ilimitadas. O óleo 

Melaleuca é uma parte essencial da 

Técnica AromaTouch por seus             

efeitos de limpeza. 

O óleo Peppermint, um óleo bastante 

amado, fornece uma infinidade de 

benefícios para a saúde. O óleo essencial 

Peppermint é utilizado na Técnica 

AromaTouch por causa de suas 

qualidades revigorantes e          

promotoras de energia. 

Prensado a frio a partir da casca, o óleo 

essencial Wild Orange libera um aroma 

cítrico e energizante. Nós usamos Wild 

Orange na técnica AromaTouch por causa 

de sua capacidade de energizar e 

revitalizar. 

Esta técnica é uma aplicação de óleo essencial que é destinada para uso pessoal (em casas, em familiares ou amigos íntimos) e não para 
benefício monetário. Qualquer pessoa que a use para uso não pessoal ou para benefício monetário assume toda a responsabilidade por esse 

uso e deve cumprir as leis de seu estado. 
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