dōTERRA® Breathe
Respiratorisk Blanding 15 mL

EUROPE
PRODUKT INFORMATIONS SIDE

PRODUKT BESKRIVELSE
Forbedret med de kraftfulde respiratoriske fordele ved
kardemomme, er dōTERRA® Breathe en
bemærkelsesværdig blanding af essentielle olier
kombineret for en bedre vejrtrækning. Som en søjle i
dōTERRA® essentielle olie serien støtter dōTERRA® Breathe
en sund respiratorisk funktion når sæsonskift truer. Kan
anvendes af alle i familien for at dulme luftvejene og
promovere klar vejrtrækning. Denne proprietære blanding
indeholder laurbær blade, peppermynte, eukalyptus,
melaleuca, citron, ravensare, og kardemomme essentielle
olier, alle kendte for deres positive effekter på det
respiratoriske system. dōTERRA® Breathe kan anvendes
topisk på brystkassen, ryggen, under fødderne, eller
forstøvet om aftenen for at berolige sanserne og promovere
søvn.
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Ingredienser:
Laurbær, peppermynte plante, eukalyptus blade/
stilke, melaleuca blade, citronskal, ravensara blade,
Kardemomme frø essentielle olier.
Aromatisk Beskrivelse:
Mint, varm, frisk, luftig

PRIMÆRE FORDELE
• Vedligeholder frie luftveje og vejrtrækning
• Understøtter den respiratoriske sundhed
• Hjælper til mindskning af årstidernes
trusler

dōTERRA® Breathe

Respiratorisk Blanding 15 mL

Artikel nummer: 49370001

Engros: 18,00* € / £17.50

*

Priser inkluderer ikke VAT
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• F
 orstøv, inhalér direkte fra håndfladerne, eller smør på
brystkasse eller fødder, når årstidsskift og miljøtrusler
er store.
• A
 nvend når udendørs for at minimere effekterne af
sæsonskift
• F
 orstøv i værelser for at promovere klar vejrtrækning,
og ved sengetid for fredfyldt nattesøvn.
• F
 or snorken i din familie, smør Breathe på hans eller
hendes brystkasse før sengetid, for en bedre nattesøvn.

ANVISNINGER FOR BRUG
Forstøvning: Brug tre til fire dråber i dit valg af diffuser.
Topisk anvendelse: Smør en til to dråber på ønsket område.
Fortynd med dōTERRA® Fraktioneret Coconut Olie for at
minimere overfølsomhed på huden. Se yderligere
foranstaltninger forneden.

ADVARSEL
Mulig overfølsomhed på huden. Hold ude af rækkevidde for
børn. Hvis du er gravid, ammer, eller under en læges tilsyn,
konsultér med din læge først. Undgå kontakt med øjnene,
øernes inderste og overfølsomme områder. Undgå sollys
eller UV stråler i op til 12 timer efter påføring af produktet.
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