
INFORMAČNÍ LIST O PRODUKTU

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

HLAVNÍ VÝHODY

• Podporuje a pomáhá čistit pokožku.

• Povznášející a posilující aroma.

• Nabízí množství přínosů při použití na pokožku.

• Ideální obohacení zklidňující masáže.

POPIS PRODUKTU 
Olej Korymbie citroníková se získává z blahovičníku, což je 
vysoký strom s citronovou vůní, hladkou kůrou a modrou 
pryskyřicí, jehož domovinou je severní Austrálie. Korymbie 
citroníková má mnoho přínosů při použití na pokožku, jíž 
poskytuje účinnou podporu. Je také známa svým 
osvěžujícím aromatem, které pomáhá vytvořit povzbuzující 
prostředí. Mějte tento olej po ruce, kdykoli potřebujete 
posilující vzpruhu.

POUŽITÍ
• Během každodenní péče o pleť přidejte jednu nebo dvě 

kapky oleje Korymbie citroníková do svého oblíbeného 
čisticího prostředku dōTERRA na pleť.

• Chcete-li povznést náladu a rozjasnit den, naneste si do 
dlaní jednu až dvě kapky tohoto oleje a promněte.

• V kombinaci s jednou až čtyřmi kapkami frakcionovaného 
kokosového oleje lze použít ke zklidňující, povznášející 
masáži.

PÉČE O POKOŽKU A KORYMBIE 
CITRONÍKOVÁ
Ať už je váš program péče o pleť jakýkoli, olej Korymbie 
citroníková do něj lze snadno a rychle začlenit, 
a poskytnout tak pleti účinné přínosy. Během své běžné 
péče o pleť vmíchejte jednu až dvě kapky do své čisticí 
emulze, abyste podpořili zdravý vzhled pleti.

NÁVOD K POUŽITÍ
Zevní 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. 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.
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Lemon Eucalyptus 
(Korymbie citroníková)
Eucalyptus citriodora  15 ml


