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• dōTERRA Balance została stworzona z olejków 
eterycznych, które korzystnie wpływają na emocje i 
wspólnie zapewniają uczucie spokoju oraz dobrego 
samopoczucia.

• Słodki i leśny aromat mieszanki dōTERRA Balance 
pomaga uzyskać równowagę emocjonalną i spokój.

• Wzbogacony olejkami eterycznymi ze świerku, 
drzewa ho, wrotyczu marokańskiego, niebieskiego 
rumianku i kadzidła.

dōTERRA Balance™

Mieszanka zapewniająca równowagę emocjonalną  15 ml

OPIS PRODUKTU
Świeży, drzewiasty aromat mieszanki Balance jest idealnym 
rozwiązaniem, gdy potrzebujesz odrobiny harmonii w swoim 
życiu. Olejki eteryczne ze świerku, drzewa ho, kadzidła, 
wrotyczu marokańskiego i niebieskiego rumianku doskonale 
komponują się z frakcjonowanym olejem kokosowym, 
tworząc kuszący zapach, który w kontakcie ze skórą 
zapewnia uczucie spokoju, odprężenia i dobrego samopoczucia.

UŻYCIE
• Stosuj na szyję i nadgarstki, aby wzmocnić uczucie spokoju. 

• Wymieszaj olejek Balance z solą Epsom i dodaj do 
gorącej kąpieli, aby się zrelaksować. 

• Używaj do stworzenia spokojnego otoczenia podczas 
medytacji lub praktykowania jogi. 

• Nałóż na podeszwy stóp, aby wzmocnić poczucie 
równowagi emocjonalnej przez cały dzień.

• Stosuj miejscowo przed położeniem się do łózka,  
aby ustabilizować swój stan i zapewnić spokojne sny.

SPOSÓB UŻYCIA
Masaż: wymieszać 5 kropli z 10 ml olejku bazowego. 
Kąpiel: wymieszać 5 kropli z 5 ml olejku nośnikowego. 
Perfumy: wymieszać 1 kroplę z 10 kroplami olejku 
bazowego. Wyłącznie do użytku miejscowego.

UWAGI 
Może powodować podrażnienia skóry. Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli jesteś  
w ciąży lub trakcie leczenia. Unikać kontaktu z oczami, 
wewnętrzną częścią uszu i innymi wrażliwymi obszarami.

Składniki: Olej kokosowy (Cocos nucifera), olejek z 
gałęzi/igieł świerku czarnego (Picea mariana), olejek  
z liści cynamonowca kamforowego (Cinnamomum 
camphora linaloolifera), olejek z kadzidłowca 
(Boswellia carterii), olejek z kwiatów/liści/łodyg 
wrotyczu marokańskiego (Tanacetum annuum),  
olejek z rumianku (Matricaria chamomilla), ekstrakt  
z kwiatów wończy pachnącej (Osmanthus fragrans), 
limonen*, linalol*.

* Naturalnie występujące związki oleju.


