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PRODUKTBESKRIVELSE
InTune er en merkebeskyttet blanding av eteriske oljer som 
kan gjøre det lettere å holde fokus. Uansett hvor gammel 
du er, kan det noen ganger være vanskelig å konsentrere 
seg om en oppgave. De nøye utvalgte eteriske oljene i 
dōTERRA InTune Fokusblanding virker sammen og hjelper 
deg med dette. Sandalwood, Frankincense og Lime fremmer 
en følelse av klarhet, mens Patchouli, Ylang Ylang og 
Roman Chamomile skaper en lindrende og beroligende 
atmosfære.

BRUKSOMRÅDER
• Påfør InTune på håndleddene for å få hjelp til å holde 

fokus gjennom arbeidsdagen. 

• Påfør InTune på barnas fotsåler for å hjelpe dem med å 
konsentrere seg. 

• Påfør InTune på tinningene og bak i nakken før du skal 
gjennomføre krevende oppgaver.

BRUKSANVISNING
Utvortes: Kun for utvortes bruk. Påføres huden
for å parfymere, pleie eller massere.

FORHOLDSREGLER  
Hudirritasjon kan forekomme.  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.

Ingredienser: olje fra barken på Amyris balsamifera, 
olje av Pogostemon cablin, Boswellia Carterii-olje, 
oljet av skallet på Citrus aurantifolia (lime), olje av 
blomsten på Cananga Odorata,  olje av treet 
Santalum Paniculatum, olje av blomsten på Anthemis 
nobilis, limonen*, benzylbenzoat*, linalool* , 
benzylsalisylat*, geraniol*, eugenol*.

• InTune er en merkebeskyttet blanding av eteriske 
oljer som sammen er en hjelp når det er noe som 
distraherer.

• InTune kan påføres utvortes for å styrke 
konsentrasjonen.

• Blandingen er den perfekte ledsageren for 
studenter som ønsker å ha kontroll på oppgavene.

• Blandingen er lett å påføre med den praktiske 
roll-on-flasken.

• Den er beriket med Sandalwood, Frankincense og 
Lime for å fremme en følelse av klarhet, mens 
Patchouli, Ylang Ylang og Roman Chamomile har 
lindrende egenskaper.

InTune™

*Naturlig forekommende oljeforbindelser.
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