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PRODUKTBESKRIVELSE 

Enten du er aktivt med i konkuranseidrett eller har 
medlemskap i et treningssenter, så er en aktiv livsstil en 
grunnsten i å bygge god helse. Som alle som har tatt 
trening på alvor kan fortelle deg, så kan en treningsøkt 
slite på kroppen. dōTerra’s Athletic Kit er designet med 
tanke på idrettsutøvere, både de som driver konkuranse 
idrett og de mer vanlige «trimmerne». Pakken inkluderer 
nøkkel-produkter for de som har en atletisk livsstil: 5 ml 
flasker av dōTerra Breathe, dōTerra On Guard, Lavendel, 
Melaleuca (Tea Tree) og Peppermynte. I tillegg får du en 
120 ml tube med Deep Blue Rub, alt sammen pakket i en 
kompakt lien toalettveske med glidelås. Med Athletes Kit 
kan du trygt kaste deg ut i en aktiv livsstil.

KONSEPT

dōTerra samarbeider med ulike atletiske fasiliteter for å 
gjøre topp-idrettsutøvere kjent med de velgjørende 
egenskapene man finner i eteriske oljer. Den samme 
pakken som har blitt utviklet for toppidrettsutøvere, er 
nå tilgjengelig for både sportsentusiaster og vanlige 
idrettsutøvere. Athlete’s Kit er pakket i en praktisk liten 
toalettveske som er lett å ta med seg over alt. Perfekt 
for aktive mennesker som er ukjent med dōTerra og de 
eteriske oljers velgjørende egenskaper.

• dōTerra Breathe Respiratory Blend (5ml)   
 Støtter luftveiene under varierende vær og  
 sesongpregede forhold.

• dōTerra On Guard Protective Blend (5ml)   
 støtter opp om et sterkt immunforsvar som er  
 så viktig for en aktiv livsstil.

• Lavender (5ml) bruken av Lavendel er utbredt  
 og kjent for sin beroligende og avslappende  
 virkning. Kan brukes i duft-spreder om   
 natten, etter en treningsøkt eller konkuranse,  
 eller brukt direkte på huden ved sår hud eller  
 skader.

• Melaleuca(Tea Tree) (5 ml) er en av dōTerra’s  
 mest populære og allsidige oljer. Kan brukes  
 for å dekke mange ulike behov for    
 idrettsutøvere, kjent for sin rensende og   
 forrungende virkning på huden.

• Peppermint (5ml) bidrar med et løft om du   
 føler deg trøtt og tom for energi. 

• Deep Blue rub (120ml) er perfect for din   
 yndlingsport. Massér dine verkende muskler  
 med Deep Blue ether en aktiv dag.

• Kompakt toalettveske med glidelås for   
 gjentatt bruk.
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