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• dōTERRA Balance är formulerad med essentiella 
oljor som samverkar för positiv emotionell inverkan 
och skapar en känsla av lugn och välbefinnande.

• Doften av dōTERRA Balance är söt och träig – den 
perfekta doften för att främja känslan av balans 
och lugn.

• Berikad med de essentiella oljorna Spruce, Ho Wood, 
Blue Tansy, Blue Chamomile och Frankincense.

dōTERRA Balance™

Grounding Blend  15 ml

PRODUKTBESKRIVNING
Den fräscha trädoften hos Balance är perfekt när du 
behöver lite harmoni i ditt liv. Spruce, Ho Wood, Frankincense, 
Blue Tansy och Blue Chamomile skapar i perfekt samklang 
med Fractionated Coconut Oil en lockande doft som 
främjar lugn, avkoppling och välbefinnande när den 
appliceras på huden.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Applicera Balance på halsen och handlederna för att 

främja känslor av lugn. 

• Kombinera Balance med epsomsalt i ett varmt bad  
för avkoppling. 

• Använd för att skapa en lugn miljö när du mediterar  
eller utövar yoga. 

• Applicera på fotsulorna för att främja känslor av balans 
under dagen.

• Använd utvärtes före läggdags för att balansera dig själv 
och stimulera till rofyllda drömmar.

ANVÄNDNING
För massage, blanda 5 droppar med 10 ml bärarolja. 
Blanda 5 droppar med 5 ml bärarolja för bad. För parfym, 
blanda 1 droppe med 10 droppar bärarolja. Endast för 
utvärtes bruk.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
Risk för hudkänslighet. Förvaras utom räckhåll för barn. 
Rådfråga din läkare om du är gravid eller står under 
behandling. Undvik ögon, innerörat och känsliga områden.

Innehåll: Olja av Cocos nucifera (kokosnöt), olja av 
Picea mariana-gren/-blad, olja av Cinnamomum 
camphora linaloolifera-blad, olja av Boswellia carterii, 
olja av Tanacetum annuum-blomma/-blad/-stjälk, olja 
av Chamomilla recutita (Matricaria), blomextrakt från 
Osmanthus Fragrans, limonen*, linalool*

*Naturligt förekommande oljeföreningar

HUVUDSAKLIG ANVÄNDNING


