
INFORMAČNÍ LIST O PRODUKTU

HLAVNÍ VÝHODY

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

POPIS PRODUKTU
InTune je patentovaná směs esenciálních olejů, které 
podporují soustředěnost. Bez ohledu na věk je někdy 
obtížné se soustředit na daný úkol. Pečlivě vybrané 
esenciální oleje ve Směsi na soustředění dōTERRA InTune 
spolupůsobí a podporují úsilí udržet pozornost u určitého 
úkolu. Santalové dřevo, Kadidlo a Limetka podporují jasnou 
mysl, zatímco Pačuli, Ylang-ylang a Heřmánek římský 
vytvářejí zklidňující atmosféru.

POUŽITÍ
• Naneste směs InTune na pokožku zápěstí pro zvýšení 

soustředěnosti během pracovního dne.

• Naneste směs InTune na dětská chodidla, abyste 
povzbudili soustředěnost a schopnost vydržet nad 
úkolem.

• Naneste InTune na spánky a na šíji před plněním úkolů.

NÁVOD K POUŽITÍ
Zevní použití na pokožku: Pouze k použití na pokožku. 
Naneste kuličkovým aplikátorem na pokožku
jako parfém a pro péči o pokožku nebo masáž. 

UPOZORNĚNÍ 
Může dojít ke zvýšené citlivosti kůže. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Těhotné 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 
nelze pokožku vystavovat minimálně 12 hodin slunečnímu 
ani ultrafialovému záření.

Složení: olej z kůry Amyris balsamifera, olej 
z Pogostemon cablin, olej z Boswellia carterii, olej ze 
slupek Citrus aurantifolia (limetka), olej z květů 
Cananga odorata, olej ze dřeva Santalum 
paniculatum, olej z květů Anthemis nobilis, limonen*, 
benzyl benzoát*, linalool*, benzyl salicylát*, 
geraniol*, eugenol*

• InTune je patentovanou směsí esenciálních olejů, 
které společně tvoří pomůcku ve chvílích 
nesoustředěnosti.

• Směs InTune lze nanést na pokožku ke zvýšení 
a udržení koncentrace.

• Dokonalý společník pro studium, který uživateli 
pomůže udržet si přehled o úkolech.

• Snadno nanesete díky praktickému balení 
v lahvičce s kuličkovým aplikátorem.

• Obohaceno o oleje Santalové dřevo, Kadidlo 
a Limetka pro jasnou mysl, spolu s oleji Pačuli, 
Ylang-ylang a Heřmánek římský pro zklidnění.

InTune™

*Přirozeně se vyskytující olejové sloučeniny.
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Směs pro soustředění  10 ml


