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PRODUCTBESCHRIJVING
dōTERRA Passion is een inspirerende blend van essentiële 
oliën van specerijen en kruiden die je helpt het 
enthousiasme in je leven terug te vinden. Misschien vind je 
de moed om dingen te doen die je nog nooit eerder hebt 
geprobeerd. Misschien neem je een schilderles of ga je met 
vrienden dansen! Maar nog belangrijker is dat dōTERRA 
Passion je ook kan helpen nieuwe vreugde te ervaren in 
jouw dagelijkse activiteiten en relaties.

GEBRUIK
• Om creativiteit, helderheid en verwondering in je 

werkomgeving te stimuleren, neem je Passion mee naar 
je werk.

• Brengt ‘s ochtends onder de voeten aan om de dag 
energiek en enthousiast te beginnen.

• Breng aan op de polsen en het hart om je gedurende de 
dag geïnspireerd en vol passie te voelen.

• Gebruik tijdens een massage om een gevoel van 
enthousiasme, passie en geluk te bevorderen.

GEBRUIKSAANWIJZING
Op de huid: Meng voor massage 5 druppels met 10 ml 
dragerolie. Meng voor een bad 5 druppels met 5 ml 
dragerolie. Meng voor parfumeren 1 druppel met 10 
druppels dragerolie.

VOORZICHTIG
Mogelijke gevoelige reactie van de huid. Buiten bereik van 
kinderen bewaren. Raadpleeg je arts als je zwanger bent of 
onder behandeling staat. Vermijd contact met ogen, 
gehoorgang en gevoelige plekken.

PRIMAIRE VOORDELEN

• dōTERRA Passion is verrijkt met een combinatie 
van essentiële kruidenoliën en helpt bij het 
inspireren van creativiteit te inspireren en een 
passie voor het leven op te wekken.

• dōTERRA Passion combineert Kaneelschors, 
Gember, Kardemom, Kruidnagel en Damiana.
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dōTERRA Passion™

Inspirerende Blend  5 ml

Ingredients: Cocos Nucifera Gefractioneerde 
Kokosolie, Olie uit de zaden Elettaria Cardamomum 
(Kardemom), Olie uit de schors van Cinnamomum 
Zeylanicum (Kaneel), Olie uit de wortel van Zingiber 
Officinale (Gember), Eugenia Caryophyllus) 
Kruidnagelolie,  Santalum Album Sandelhoutolie, 
Jasminum Grandi-orum (Jasmijn) Bloemenextract,  
Vanilla Planifolia Boonextract,  Turnera Diusa 
(Damiana) Bladextract, Benzyl Benzoate*, Eugenol*, 
Limonene*, Linalool*

*Natuurlijke oliebestanddelen


