dōTERRA Balance™
Uzemňující Směs 15 ml

INFORMACNÍ LIST
O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Hřejivá, dřevitá vůně dōTERRA Balance probouzí pocity klidu
a dobré pohody. Tato dokonalá směs olejů Smrk, Kafrovník
lékařský, Kadidlo, Marocký heřmánek, Heřmánek římský a
frakcionovaného kokosového oleje nabízí lákavou vůni
podporující ztišení a uvolnění. Smrk, jeden z olejů ve směsi
dōTERRA Balance, používali američtí Indiáni pro zdravotní a
spirituální účely a dodnes se používá k dosažení harmonie
duše a těla. Oleje Kafrovník lékařský, Marocký heřmánek a
Heřmánek pravý mohou pomoci navodit pocit ulehčení,
uvolnění přičemž Kadidlo má uzemňující, vyrovnávající účinky
na emoce.

POUŽITÍ
• Začněte svůj den nanesením směsi dōTERRA Balance na
chodidla k posílení pocitů klidu a ztišení.
• dōTERRA Balance je skvělá směs olejů pro použití při
masáži rukou AromaTouch™.
Složení: Frakcionovaný kokosový olej, jehličí smrku,
list kafrovníku lékařského, pryskyřice kadidlovníku,
květ marockého heřmánku, květ heřmánku pravého,
květ vonokvětky
Popis Vůní: Vzdušná, svěží, sladká, dřevitá

HLAVNÍ VÝHODY
• Zesiluje pocit uvolnění celého těla
• Může pomoci vyvolat pocit lehkosti bytí
• Navozuje pocity zklidnění a vyrovnanosti

NÁVOD K POUŽITÍ
Použití na pokožku: 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.

UPOZORNĚNÍ
Může dojít ke zvýšené citlivosti kůže. Uchovávejte mimo
dosah dětí. Těhotné, kojící ženy nebo ošetřovaní pacienti
by se měli poradit se svým lékařem. Zamezte styku s
očima, vnitřkem uší a s citlivými místy na pokožce. Po
aplikaci produktu nelze pokožku vystavovat až 12 hodin
slunečnímu záření nebo ultrafialovému záření. Není
určena k vnitřnímu použití..
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