
*Естествени съставки на маслото.

Съставки: Масло от кора на Citrus Aurantifolia (Лайм), 
масло от плодовете на Litsea Cubeba, масло от 
Cinnamomum Cassia, масло от Eucalyptus Citridora, 
масло от листа на Melaleuca Alternifolia (Чаено 
дърво), масло от дървото Thuja Plicata, масло от 
листа на Eucalyptus Kochii (Кохийски евкалипт), 
масло от листа/стъбло на Coriandrum Sativum 
(Кориандър), масло от Lavandula Hybrida, масло от 
листа на Backhousia Citridora, лимонен*, цитрал*, 
канелен алдехид*, линалол*, кумарин*.

ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 
ЗА ПРОДУКТА

Всички думи с търговска марка или символи за регистрирана търговска марка са търговски марки или регистрирани търговски марки на dōTERRA Holdings, LLC.

ОСНОВНИ ПОЛЗИ
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dōTERRA abōde™

Освежаващ бленд  15 ml

• Формулиран с етерични масла от клас CPTG™, 
известни със своите почистващи съставки, 
включително лимонен, гераниал и нерал.

• Съдържа Kochii Eucalyptus (Кохийски евкалипт), 
който има най-високата концентрация на 
1,8-цинеол. 

• Придава свеж, цитрусов аромат.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Характерният бленд на doTERRA abode е динамична 
комбинация от етерични масла от клас CPTG™, включително 
дестилиран Lime (Лайм), Litsea (Лицеа), Cassia (Касия), 
Lemon Eucalyptus (Лимонен евкалипт), Tea Tree (Чаено 
дърво), Arborvitae (Туя), Kochii Eucalyptus (Кохийски 
евкалипт), Cilantro (Силантро), Lavandin (Лавандин) и Lemon 
Myrtle (Лимонова мирта). Има високо съдържание на 
мощни съставки като лимонен, гераниал, нерал и 
1,8-цинеол. Всъщност Kochii Eucalyptus (Кохийски евкалипт), 
растящ само в полусухите вътрешности на Западна 
Австралия, има най-високата концентрация на 1,8-цинеол 
или евкалиптол от всички налични евкалиптови масла. 
Чувствайте се винаги свежи с doTERRA abode.

УПОТРЕБИ
• Дръжте в шкафа в банята поради неговите почистващи и 

освежаващи кожата свойства

• Носете свежия аромат на abode със себе си, където и да 
отидете

• Преди натоварения ден създайте свое собствено 
убежище, като използвате abode като част от сутрешната 
си рутина

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
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. Избягвайте излагането на 
слънчева светлина и UV лъчи най-малко 12 часа след 
приложение.


