InTune®

Zmes na sústredenie 10 ml

INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
InTune je originálna zmes esenciálnych olejov, ktoré boli
starostlivo vybrané vďaka ich schopnostiam podporiť a
udržať pocit sústredenosti. Bez ohľadu na náš vek je pre
všetkých z nás niekedy ťažké sústrediť sa na úlohu, ktorá
je pred nami. Toto je obzvlášť dôležité počas
formatívnych rokov, keď sa deti učia, rastú a vytvárajú si
návyky a základ života. Starostlivo vybrané esenciálne
oleje v zmesi na sústredenie InTune od spoločnosti
dōTERRA pracujú spoločne tak, že podporujú snahu ľudí,
pre ktorých je ťažké dávať pozor a koncentrovať sa.
Santalové drevo, kadidlo a limetka podporujú pocit čistej
mysle, zatiaľ čo pačuli, ylang ylang a rumanček rímsky
pôsobia upokojujúco a ukľudňujúco. Vďaka príjemnej
vôňi sa zmes na sústredenie InTune používa ľahko a s
radosťou.
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Zloženie:
esenciálne oleje z kôry amyrisu, listu pačuli,
kadidlovej živice, limetkovej kôry, kvetu ylang
ylang, havajského santalového dreva a kvetu
rumančeka rímskeho
Popis arómy:
pižmová, korenistá, zemitá

HLAVNÉ ÚČINKY
• udržiava a podporuje pocit sústredenosti
• podporuje úsilie ľudí, pre ktorých je ťažké
dávať pozor a sústrediť sa
• zmes pre chvíle, keď študujete

InTune®

Zmes na sústredenie 10 ml
Kód produktu: 41840001
Veľkoobch.cena: 31,00 €
		 39 PV

POUŽITIE
• Naneste na spánky a zadnú časť krku, keď sa
venujete činnostiam, ktoré vyžadujú koncentráciu.
• Naneste na zápästia alebo na vrchnú stranu rúk a
zhlboka sa nadýchnite, aby ste podporili pocit čistej
mysle.
• Používajte InTune v práci, aby ste sa mohli sústrediť
alebo keď ste popoludní unavení.
NÁVOD NA POUŽITIE
Vonkajšie použitie: Vonkajšie použitie: Naneste jednu
alebo dve kvapky na zvolené miesto. Ak chcete znížiť
možnosť precitlivenosti pokožky, zmiešajte ho s dōTERRA
frakcionovaným kokosovým olejom. Viac informácií
nájdete nižšie.
UPOZORNENIE
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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