do-TERRA Breathe

EUROPE

Zmes na dýchanie 15 ml

INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
dōTERRA Breathe je pozoruhodná zmes esenciálnych
olejov, ktoré sú skombinované tak, aby Vám uľahčili
dýchanie. Na zosilnenie jej účinkov na dýchaciu sústavu
do nej bol pridaný kardamón. Táto zmes je základnou
súčasťou rady esenciálnych olejov dōTERRA. V čase
sezónnych hrozieb priaznivo vplýva na dýchanie a môže ho
bezpečne používať celá rodina na to, aby upokojila
dýchacie cesty a podporila čisté dýchanie. Táto originálna
zmes obsahuje esenciálne oleje z vavrína, mäty, eukalyptu,
čajovníka, citróna, ravensary a kardamónu, ktoré sú známe
svojimi priaznivými účinkami na dýchaciu sústavu.
dōTERRA Breathe sa dá lokálne nanášať na hruď, chrbát
alebo chodidlá. Tiež sa dá rozptyľovať počas noci na
upokojenie zmyslov a podporu spánku.
Aplikácia:
A

T

S

Zloženie:
esenciálne oleje z vavrínového listu, mäty,
eukalyptu, čajovníka, citrónovej kôry, ravensary
a kardamónu
Popis arómy:
mentolová, teplá, svieža, vzdušná

HLAVNÉ ÚČINKY
• udržiava čisté dýchacie cesty
• podporuje celkové zdravie dýchacej
sústavy
• pomáha minimalizovať účinky sezónnych
hrozieb

dōTERRA Breathe

POUŽITIE
• R
 ozptyľujte, inhalujte priamo z dlaní alebo natrite
na hruď alebo chodidlá v čase zvýšených sezónnych
a enviromentálnych hrozieb.
• P
 oužívajte pri pobyte vonku, aby ste zmiernili účinky
sezónnych zmien.
• R
 ozptýľte v miestnosti, aby ste podporili čisté
dýchanie a v noci pre pokojný spánok.
• C
 hrápajúcemu členovi rodiny natrite dōTERRA
Breathe pred spaním na hruď pre dosiahnutie
kvalitnejšieho odpočinku počas noci.

NÁVOD NA POUŽITIE
Rozptyľovanie: Pridajte 3 až 4 kvapky do Vami
zvoleného difúzera.
Vonkajšie použitie: Naneste 2 kvapky na zvolené
miesto. Ak chcete znížiť možnosť precitlivenosti pokožky,
zmiešajte ho s dōTERRA frakcionovaným kokosovým
olejom. Viac informácií nájdete nižšie.

Zmes na dýchanie 15 ml

UPOZORNENIE

Kód produktu: 49370001
Veľkoobch. cena:
19,50 €/ 21,50 PV

Možnosť precitlivenosti pokožky. Skladujte mimo dosahu
detí. Ak ste tehotná, kojíte alebo ste pod lekárskym
dohľadom, konzultujte používanie so svojím lekárom.
Vyhýbajte sa kontaktu s očami, vnútornou časťou ucha
a inými citlivými oblasťami. Aspoň 12 hodín po nanesení
na pokožku sa vyhýbajte slnečným lúčom či UV žiareniu.
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