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Ingredienser: Olje av Cocos nucifera (kokosnøtt), olje 
av bladet på Laurus nobilis (laurbær), olje av bladet 
på Eucalyptus globulus, olje av Mentha piperita 
(peppermynte), olje av bladet på Melaleuca 
alternifolia (tetre), olje av skallet på Citrus limon 
(sitron), olje av frø fra Elettaria cardamomum, olje av 
Cinnamomum camphora (kamfer), olje av bladet på 
Ravensara aromatica, limonen*, linalool*, eugenol*, 
geraniol*.

dōTERRA Air™  Touch
Klar blanding  10 ml

• Virker beroligende på sansene.

• Fremmer fornemmelser av frie luftveier.

• Kan brukes sammen med andre dōTERRA Air-
produkter.

PRODUKTBESKRIVELSE 
Opplev fordelene med dōTERRA Air™ når du er på farten 
med rask og skånsom påføring av dōTERRA Air™ Touch! 
Denne mynteaktige, oppfriskende blandingen har en 
beroligende og lindrende effekt når den påføres utvortes. 
dōTERRA Air er beriket med en kombinasjon av oljer som 
både virker avkjølende og energigivende, og som skaper en 
fornemmelse av frie luftveier.

BRUKSOMRÅDER
• Påføres før leggetid for å berolige sansene.

• Brukes før utendørsaktiviteter.

• Kommer i en praktisk roll-on-flaske og er en perfekt 
ledsager når du er på farten. Ha den med i vesken, bilen 
eller sekken, slik at den er lett tilgjengelig.

BRUKSANVISNING
Kun til utvortes bruk. Bland med baseolje og påfør i en 
konsentrasjon på 0,5 %. Dette tilsvarer ca. 5 dråper per 
100 ml baseolje (5 dråper = 0,5 ml).

FORHOLDSREGLER 
Bruk med varsomhet – kan føre til sensitiv eller irritert hud. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. Rådfør deg med legen 
din hvis du er gravid eller får behandling av lege. Unngå 
kontakt med øyne, de indre delene av øret og sensitive 
områder. Unngå sollys og UV-stråler i minst 12 timer etter 
at du har påført produktet.

*Naturlig forekommende oljeforbindelser


