
Složení:  olej ze slupek Citrus aurantifolia (limetka), 
olej z plodů Litsea cubeba, olej z Cinnamomum 
cassia, olej z Eucalyptus citridora, olej z listů 
Melaleuca Alternifolia (čajovník), olej ze dřeva Thuja 
plicata, olej z listů Eucalyptus kochii, olej z listů/
stonku Coriandrum sativum (koriandr), olej z 
Lavandula hybrida, olej z listů Backhousia citridora, 
limonen*, citral*, aldehyd skořicový*, linalool*, 
kumarin*.

INFORMAČNÍ LIST O PRODUKTU

Všechna slova označená symbolem ochranné známky nebo zapsané ochranné známky jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti dōTERRA Holdings, LLC.

HLAVNÍ VÝHODY
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dōTERRA abōde™

Osvěžující směs  15 ml

• Byl vytvořen z esenciálních olejů CPTG™ známých 
svými čisticími složkami, jako je limonen, geranial 
a neral.

• Obsahuje Eukalyptus kochii, který má nejvyšší 
koncentraci 1,8-cineolu. 

• Zajišťuje svěží citrusové aroma.

POPIS PRODUKTU 
Ikonická směs dōTERRA abōde je dynamickou kombinací 
esenciálních olejů CPTG™, mezi něž patří destilované oleje 
Limetka, Litsea, Kasie, Korymbie citroníková, Čajovník, 
Túje, Eukalyptus kochii, Koriandr (nať), Lavandin 
a Myrtovník citronový. Obsahuje velké množství účinných 
složek, jako je limonen, geranial, neral a 1,8-cineol. 
Eukalyptus kochii, který se vyskytuje pouze v polosuchém 
vnitrozemí západní Austrálie, má nejvyšší koncentraci 
1,8-cineolu neboli eukalyptolu ze všech dostupných 
eukalyptových olejů. dōTERRA abōde vás vždy osvěží.

POUŽITÍ
• Mějte ho v koupelně vždy po ruce pro jeho čisticí 

a osvěžující účinky na pokožku.

• Šiřte kolem sebe svěží vůni abōde, kamkoli jdete.

• Než vykročíte do ruchu všedního dne, vytvořte si pomocí 
abōde v rámci ranního režimu osobní svatyni.

NÁVOD K POUŽITÍ
Na masáž smíchejte 5 kapek s 10 ml nosného oleje. Na 
koupel smíchejte 5 kapek s 5 ml nosného oleje. K použití 
jako parfém smíchejte 1 kapku s 10 kapkami nosného 
oleje. Pouze k použití na pokožku.

UPOZORNĚNÍ  
Může dojít ke zvýšené citlivosti kůže. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Jste-li těhotná nebo podstupujete terapii, 
poraďte se s lékařem. Zamezte styku s očima, vnitřkem uší 
a s citlivými místy na pokožce. Po aplikaci nelze pokožku 
vystavovat minimálně 12 hodin slunečnímu ani 
ultrafialovému záření.

* Přirozeně se vyskytující sloučeniny


