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Състав: Фракционирано кокосово масло, семе от 
кардамон, кора канела, корен от джинджифил, 
карамфил, сандалово дърво, цвят от жасмин, 
ванилови зърна, лист от дамяна

Описание на аромата: с дъх на подправки,  
топъл, богат

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

• събужда усещане за вълнение, страст и радост

dōTERRA Passion™ 
Inspiring Blend 5 ml

Номер на продукта: 60203841

dōTERRA Passion™

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
dōTERRA Passion, смес от билкови етерични масла и 
масла от подправки, ще ви помогне да запалите отново 
искрата на вълнението в живота си. Скочете с парашут, 
гмурнете се в океана или опитайте нещо наистина 
страшно като това да потанцувате. Със сместа за 
вдъхновение Passion, вие ще намерите куража да опитате 
нещо ново, както и ще преоткриете наново радостта от 
онези дарове, които вече са част от живота ви. 

ПРИЛОЖЕНИЯ
• Нанесете върху пулсовите точки и сърцето през деня, за 

да се чувствате вдъхновени и изпълнени със страст.

• Нанесете след ставане, за да започнете деня си с 
енергия и ентусиазъм.

• Направете си сами купа с потпури и сложете няколко 
капки в нея. Сложете купата на масата по време на 
романтична вечеря с любим човек.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ
Дифузия: използвайте три до четири капки в дифузер  
по избор. 

Локално приложение: за масаж, смесете 5 капки с 10 ml 
базово масло. За вана, смесете 5 капки с 5 ml базово 
масло. За направата на парфюм, смесете 1 капка с 10 
капки базово масло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Възможна е чувствителност на кожата. Съхранявайте 
далече от деца. Ако сте бременна, кърмите или сте под 
лекарски грижи, трябва да се консултирате с вашия 
лекар. Избягвайте контакт с очите, вътрешността на 
ушите и чувствителни области.

Смес за вдъхновение 5 ml
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 


