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OPIS IZDELKA
Zaščitena mešanica InTune izboljšuje osredotočenost. 
Včasih je težko ostati osredotočen na naloge, ne glede  
na starost. Skrbno izbrana eterična olja v mešanici olj 
dōTERRA InTune Focus učinkujejo skupaj in pripomorejo  
k zbranosti. Sandalovina, kadilna bosvelija in limeta 
spodbujajo občutek jasnosti, pačuli, dišeča kananga  
(Ylang Ylang) in rimska kamilica pa ustvarja pomirjujoče  
in blagodejno vzdušje.

UPORABA
• Olje InTune nanesite topično na zapestja in spodbudite 

občutek osredotočenosti tekom delovnega dne.

• Olje InTune vtrite v podplate otrok in spodbudite 
osredotočenost in zmožnost, da se posvetijo dani nalogi.

• Pred določenimi opravili nanesite InTune na senca in teme.

NAVODILA ZA UPORABO
Topično: Samo za topično uporabo. Nanesite na kožo
za odišavljenje, nego ali masažo.

OPOZORILA 
Koža je morda na sestavine občutljiva. Hranite zunaj 
dosega otrok. Če ste noseči ali v zdravniški oskrbi, se 
posvetujte s svojim zdravnikom. Izognite se stiku z očmi, 
notranjim predelom ušes in občutljivimi predeli. Vsaj 12  
ur po nanosu se izogibajte sončnim in UV-žarkom.

Sestavine: olje lubja zahodnoindijske sandalovine 
(Amyris Balsamifera), olje pačulija (Pogostemon 
cablin), olje rastline Boswellia carterii, olje olupka 
limete (Citrus aurantifolia), olje cvetov kanange 
(Cananga odorata), lesno olje Santalum paniculatum, 
olje cvetov rimske kamilice (Anthemis nobilis), 
limonen*, benzil benzoat*, linalol*, benzil salicilat*, 
geraniol*, evgenol*.

• Eterična olja v zaščiteni mešanici InTune skupaj 
pomagajo v trenutkih raztresenosti.

• Mešanico InTune lahko nanesete topično in 
okrepite občutek osredotočenosti.

• Ta odličen sopotnik pri učenju poskrbi, da  
ohranite nadzor nad svojimi obveznostmi.

• Priročna roll-on steklenička omogoča  
preprost nanos.

• Obogatena s sandalovino, kadilno bosvelijo in 
limeto za jasnost ter pačulijem, dišečo kanango 
(Ylang Ylang) in rimsko kamilico za pomirjanje.

InTune™

*Naravno prisotne oljne spojine.
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Mešanica za koncentracijo  10 ml


