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Harvest Spice
Земен бленд  15 ml

• Комбинира етеричните масла от Cassia (Касия) 
Clove (Карамфил), Nutmeg (Индийско орехче), 
Cinnamon (Канела), Cedarwood (Kедрово дърво) 
и Eucalyptus (Евкалипт) от клас CPTG 
(сертифициран чист тестван клас).

• Добавеният Eucalyptus (Евкалипт) може да 
спомогне за повишаване на настроението.

• Идеален за есенните месеци.

• Има топъл, пикантен, успокояващ аромат.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Земният бленд Harvest Spice съчетава етерични масла от 
клас CPTGTM (сертифициран чист тестван клас), свързвани 
обикновено със сърдечни спомени, като Cassia (Касия), 
Clove (Карамфил), Eucalyptus (Евкалипт), Cedarwood 
(Кедрово дърво), Nutmeg (Индийско орехче) и Cinnamon 
Bark (Кора от канела). Тази уникална смес създава топъл, 
пикантен, успокояващ аромат, напомнящ на есента. 
Когато се прилага локално, Harvest Spice може да 
помогне за повишаване на настроението благодарение 
на добавеното етерично масло от Eucalyptus (Евкалипт). 
Освен това етеричното масло от Cedarwood (Кедрово 
дърво) е известно и със своите заземяващи качества.

УПОТРЕБИ
• Добавете една капка към любимия си овлажняващ 

крем на dōTERRA.

• Подарете на приятели и семейството, за да  
отбележите променящите се сезони.

• Нанесете локално, за да се насладите на топлия, 
пикантен, подобен на есента аромат.

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, вътрешната 
част на ушите и чувствителните зони.

Съставки: Масло от кора на Cinnamomum Cassia 
(касия), Масло от пъпката на Eugenia Caryophyllus 
(карамфил), Масло от листа на Eucalyptus Globulus 
(евкалипт), Масло от дървото Juniperus virginiana, 
Масло от ядките на Myristica Fragrans (индийско 
орехче), Масло от кора на Cinnamomum zeylanicum 
(канела), Бензил бензоат*, цинамал*, Евгенол*, 
Лимонен*, Линалол*

*Естествени съставки на маслото.


