
ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА ЗА 
ПРОДУКТА

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

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

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
InTune™ е патентован бленд от етерични масла, който 
насърчава усещането за фокус. Без значение на вашата 
възраст, да останете фокусирани върху задачата, която е 
под ръка, понякога е трудно. Внимателно подбраните 
етерични масла в бленда за фокусиране dōTERRA InTune 
работят заедно, за да подпомогнат усилията Ви да се 
съсредоточите върху задачата. Sandalwood (Сандалово 
дърво), Frankincense (Тамян) и Lime (Лайм) насърчават 
чувство на яснота, а Patchouli (Пачули), Ylang Ylang 
(Иланг-иланг) и Roman Chamomile (Римска лайка) 
предоставят облекчаваща и успокояваща атмосфера.

УПОТРЕБИ
• Използвайте InTune локално върху китките за повишаване 

на концентрацията по време на работния ден.

• Нанасяйте InTune върху долната част на стъпалата  
на детето за повишаване на концентрацията и 
способността за съсредоточаване върху задачата.

• Нанесете върху слепоочията и задната част на шията 
преди определени задачи.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Локално:Само за локална употреба. Нанесете върху 
кожата за парфюмиране и грижа или масаж на кожата. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Възможна чувствителност на кожата. Пазете далеч от 
деца. Ако сте бременна или под лекарско наблюдение, 
консултирайте се с Вашия лекар. Избягвайте контакт  
с очите, вътрешността на ушите и чувствителни зони. 
Избягвайте излагането на слънчева светлина и UV  
лъчи най-малко 12 часа след приложение.

Съставки: Масло от кората на Amyris Balsamifera 
Масло от Pogostemon Cablin (пачули), Масло от 
Boswellia carterii, Масло от кора на Citrus 
aurantifolia (лайм), Масло от цветовете на Cananga 
Odorata (иланг-иланг), Масло от дървото Santalum 
paniculatum, Масло от цветовете на Anthemis 
Nobilis, Лимонен*, Бензил бензоат*, Линалол*, 
Бензил салицилат*, Гераниол*, Евгенол*.

• Блендът InTune е патентован бленд от етерични 
масла, които работят заедно, за да помагат  
при разсейване.

• InTune може да се прилага локално, за да 
подобри чувството за фокус.

• Перфектният помощник в ученето, който да 
помогне на потребителя да се справи със 
задачите си брилянтно.

• Нанесете с лекота, като използвате удобната 
рол-он бутилка.

• Обогатен със Sandalwood (Сандалово дърво), 
Frankincense (Тамян) и Lime (Лайм) за яснота, 
заедно с Patchouli (Пачули), Ylang Ylang (Иланг-
иланг) и Roman Chamomile (Римска лайка) за 
успокояващи ползи.

InTune™

*Естествени съставки на маслото.
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Бленд за фокусиране  10 ml


