Purify

Osvěžující směs 15 ml

INFORMACE O PRODUKTU

POPIS
Tato povznášející směs esenciálních olejů z citrusů a
jehličnanů zanechá na povrchu a ve vzduchu vzdušnou,
svěží vůni. Purify, oblíbený produkt mezi uživateli olejů
dōTERRA, může rychle odstranit zápach a nahradit jej svou
vůní. Navíc je účinným čisticím prostředkem k použití od
sklepa až po půdu. Purify obsahuje esenciální oleje z
citronu, limetky a borovice, které jsou známé svými čisticími
účinky, a dále jedli sibiřskou a borovici černou k osvěžení
vzduchu. Další esenciální oleje z citronové trávy, čajovníku
a koriandru (nať) dodávají této směsi přitažlivou vůni,
kterou se vyznačuje pouze tato unikátní směs společnosti
dōTERRA.

POUŽITÍ
• Menší místnosti (nebo interiér vozu) osvěžíte kápnutím
několika kapek osvěžující směsi Purify na vatový tampon,
který vložíte do ventilačního otvoru.
• Použijte ke zmírnění podrážděné kůže.
Složení: esenciální oleje z citronové kůry, jehličí jedle
sibiřské, citronové trávy, limetkové kůry, listu
čajovníku, koriandru (nať)
Popis vůní: svěží, vzdušná, bylinná

HLAVNÍ VÝHODY
• Osvěžující vůně.
• Nahradí nepříjemné pachy a pročistí vzduch.
• Užitečné pro podrážděnou pokožku.

• Při praní kápněte několik kapek do pračky během
posledního máchání, pomůže to odstranit pachy.

NÁVOD K POUŽITÍ
Rozptylování v difuzéru: Použijte tři až čtyři kapky do
difuzéru dle svého výběru.
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

Purify

Osvěžující směs 15 ml

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.

Kód produktu: 60204700
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