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Douglas Fir (Brad Duglas)
Pseudotsuga menziesii 5 ml
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• Favorizează buna dispoziție și creează o ambianță 
pozitivă prin aplicare locală, ajutând utilizatorul să 
se simtă revigorat.

• Obținut din brazii veșnic verzi din Noua Zeelandă, 
uleiul de Brad Duglas are proprietăți purificatoare 
când este aplicat pe piele.

BENEFICII PRIMARE

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Bradul Duglas este o specie de conifere originară din 
America de Nord. Acest brad înalt, veșnic verde, are o 
aromă dulce și revigorantă, cu o notă ușoară de lămâie! 
Este utilizat frecvent pentru purificarea pielii și favorizarea 
bunei dispoziții. Uleiul esențial de Brad Duglas este obținut 
din surse durabile, din arbori tineri din Noua Zeelandă, 
unde dezvoltarea sa excesivă a devenit o amenințare 
pentru ecosistemul acestei țări. Prin tăierea brazilor Duglas 
tineri și folosirea lor la obținerea uleiului esențiale, dōTERRA 
contribuie la combaterea impactului ambiental al acestor 
arbori care invadează terenul. 

UTILIZĂRI
• Adaugă 1 picătură în loțiunea pentru curățarea feței, 

săpunul solid sau gelul de duș, pentru intensificarea 
proprietăților de curățare ale acestora și aroma revigorantă.

• Combină uleiul de Brad Duglas cu 1-2 picături de 
Wintergreen, pentru o experiență de masaj relaxantă la 
finalul unei zile lungi de muncă.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Pentru masaj, amestecă 5 picături cu 10 ml de ulei cărăuș. 
Pentru baie, amestecă 5 picături cu 5 ml de ulei cărăuș. 
Pentru utilizarea ca parfum, amestecă 1 picătură cu 10 
picături de ulei cărăuș. Doar pentru uz extern.

PRECAUŢII 
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Solicită sfatul medicului dacă ești gravidă sau sub 
tratament. A se evita contactul cu ochii, interiorul urechilor 
și zonele sensibile.


