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DE VIKTIGSTE EGENSKAPENE

• Praktisk og velsmakende pastill.

• Inneholder de eteriske oljene Lemon, Peppermint, 
Eucalyptus, Thyme, Melissa og Cardamom.

• Enkle å ha for hånden – innta dem ved behov.

PRODUKT BESKRIVELSE 
dōTERRA Air er en pålitelig eterisk oljeblanding som lenge 
har nytt høy tillit. dōTERRA Air Drops gjør denne 
veldokumenterte kombinasjonen av eteriske oljer av 
CPTG-kvalitet (Certified Pure Tested Grade) mer praktisk 
enn noensinne. Nyt fordelene fra de eteriske oljene Lemon, 
Peppermint, Eucalyptus, Thyme, Melissa og Cardamom i en 
velsmakende pastill!

BRUKSOMRÅDER
• Bruk pastillene som et raskt og enkelt alternativ til 

dōTERRA Air-blandingen. 

• Ha dem i vesken eller sekken, så har du målrettet støtte 
for hånden når du er på farten.

• Det er enkelt å dele dōTERRA Air med familie og venner! 

• Gir best resultat når de brukes sammen med andre 
doTERRA Air-produkter.

BRUKSANVISNING
Porsjonsstørrelse: 1 drops (4 g) per dag.

FORHOLDSREGLER 
Kvelningsfare. Oppbevares utilgjengelig for barn under tre 
år. Oppbevares på et kjølig og tørt sted.

Næringsinformasjon

Per porsjon (1 pastill) 
Referanseinntak

Per 100 g 
Referanseinntak

Energi 57 kJ / 14 kcal / <1% 1436 kJ/342 kcal / 17%

Fett 0 mg / 0% 0 mg / 0%

Hvorav Mettede 
Fettsyrer 0 mg / 0% 0 mg / 0%

Karbohydrater 4 g / 2% 88 g / 34%

Hvorav Sukkerarter 3 g / 4% 76 g / 85%

Protein 0 g / 0% 1 g / 2%

Salt <0,01 g / <1% 0,09 g / 1%

Referanseinntak for en voksen gjennomsnittsperson (8400 kJ/2000 kcal)

INGREDIENSER: Rørsukker,sirup av naturris, olje av sitron, olje av 
peppermynte, olje av kardemomme, olje av eukalyptus, olje av timian,olje av 
sitronmelisse.

dōTERRA Air™ Drops

Ingredienser: Økologisk rørsukker, økologisk sirup av 
naturris,olje av sitron, olje av peppermynte, olje av 
kardemomme, olje av eukalyptus, olje av timian, olje 
av sitronmelisse.


