
ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 
ЗА ПРОДУКТА

Всички думи със символа за търговска или регистрирана търговска марка представляват запазени търговски или регистрирани търговски марки на dōTERRA Holdings, LLC.

ОСНОВНИ
Облекчаващият бленд Deep Blue комбинира осем 
етерични масла, известни с това, че успокояват и 
охлаждат ставите и мускулите. В частност гаултерията и 
лютивата мента заедно имат облекчаващи свойства, 
особено след интензивна тренировка. Тези етерични 
масла предоставят облекчаващи ползи и комфорт на 
гърба, краката и стъпалата.

УПОТРЕБИ
• Използвайте маслото Deep Blue при масаж, за да се 

възползвате от неговите успокояващи и охлаждащи 
свойства. 

• Разредете Deep Blue с фракционирано кокосово масло 
и масажирайте върху краката на детето. 

• Нанесете върху краката и коленете преди и след 
тренировка за ободряващ и охлаждащ ефект. 

• След дълги часове на компютъра втрийте бленда от 
етерична масла Deep Blue върху пръстите, китките, 
раменете и шията. 

• След дълго бягане разтворете няколко капки 
облекчаващ бленд Deep Blue във фракционирано 
кокосово масло и масажирайте върху желаните зони. 

• Масажирайте кръста след дълъг ден.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Локално: За масаж: смесете 5 капки с 10 ml базово 
масло. Във вана: смесете 5 капки с 5 ml базово масло. 
Като парфюм: смесете 1 капка с 10 капки базово масло. 
Само за локална употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Възможна чувствителност на кожата. Пазете далеч от 
деца. Консултирайте се с Вашия лекар, ако сте бременна 
или се лекувате. Избягвайте контакт с очите, 
вътрешността на ушите и чувствителни зони.
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Deep Blue™

Облекчаващ бленд  5 ml

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

• Тази успокояваща комбинация от етерични 
масла от клас CPTG (сертифициран чист изпитан 
клас) спомага за намаляване на напрежението. 

• Deep Blue има успокояващ ефект, облекчава 
ставите и охлажда мускулите. 

• Създава охлаждащо усещане, когато се нанася 
върху кожата, за да предостави комфорт на 
целево място. 

• Нанасяйте като част от облекчаващ масаж след 
натоварен ден за облекчаващи ползи.

*Естествено срещащи се съставки в маслото.

Съставки: Масло от листата на Gaultheria 
Procumbens (гаултерия), масло от кората на 
Cinnamomum Camphora (камфор), масло от Mentha 
Piperita (лютива мента), масло от цветовете на 
Cananga Odorata, масло от цветовете на 
Helichrysum Italicum, масло от цветовете на 
Tanacetum Annuum, масло от цветовете на 
Chamomilla Recutita (лайка), екстракт от цвят на 
Osmanthus fragrans, бензил бензоат*, бензил 
салицилат*, евгенол*, фарнезол*, гераниол*, 
лимонен*, линалол*


