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• Breng aan op de borst en haal diep adem om  
een verkoelende, verkwikkende damp te ervaren.

• Snel en gemakkelijk aan te brengen.

• Heeft een verkoelend, verzachtend effect op  
de huid.

• Glijdt gemakkelijk over de huid, zonder een vettig 
of plakkerig gevoel achter te laten.

PRODUCTBESCHRIJVING
Als je van de dōTERRA Air blend houdt, zul je genieten van 
het gemak en de eenvoud van de dōTERRA Air Vapour 
Stick. Door de unieke aanbrengmethode van dōTERRA Air 
essentiële olie blend kun je ‘m altijd en overal op de huid 
toepassen. De ingrediënten in de vapor stick zijn zo 
samengesteld dat ze gemakkelijk over de huid glijden, 
zonder een vettig of plakkerig gevoel achter te laten. De 
kracht van de dōTERRA Air essentiële olie blend is direct 
voelbaar en zorgt voor een verkoelend effect op de huid.

GEBRUIK
• Gebruik het voordat je naar buiten gaat.

• Gebruik het voor een kalmerend effect dat rust en 
ontspanning geeft.

• De kleine, handige verpakking is ideaal voor als  
je onderweg wat extra ondersteuning nodig hebt.

• Zet het naast je bed en breng het aan voordat je  
gaat slapen.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Breng naar behoeven aan op de borst en hals.

WAARSCHUWINGEN 
Mogelijke gevoelige reactie van de huid. Buiten bereik van 
kinderen bewaren. Indien je zwanger bent, borstvoeding 
geeft of onder behandeling bent van een arts, raadpleeg 
dan eerst je arts. Vermijd contact met de ogen, binnenkant 
van de oren en gevoelige gebieden. Vermijd zonlicht of 
UV-stralen tot tenmiste 12 uur na het aanbrengen van  
het product.

Ingrediënten: Isoamyl Laurate, Octyldodecanol, 
Eucalyptus globulus Olie, Olie uit de blaadjes van 
Laurus nobilis, Mentha piperita (Pepermunt) Olie, 
Menthol, Olie uit de blaadjes van Melaleuca 
alternifolia, Olie uit de schil van Citrus limon (Citroen), 
Dibutyl Lauroyl Glutamide, Isoamyl Cocoate, Dibutyl 
Ethylhexanoyl Glutamide, Olie uit de blaadjes van 
Ravensara aromatica, Phytosteryl/Octyldodecyl 
Lauroyl Glutamate, Olie uit de zaadjes van Elettaria 
cardamomum, Benzyl Benzoate, Citral, Eugenol, 
Limonene, Linalool


