
Ingredienser: Citrus aurantifolia (lime) olie fra 
skallen, Litsea cubeba frugtolie, Cinnamomum cassia 
olie, Eucalyptus citridora olie, Melaleuca alternifolia 
(tea tree) olie fra blad, Thuja plicata træolie, 
Eucalyptus kochii olie fra bladet, Coriandrum sativum 
(koriander) olie fra blad/stilk, Lavandula hybrida olie, 
Backhousia citridora olie fra bladet, limonen*, citral*, 
kanelaldehyd*, linalool*, kumarin*.
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Forfriskende Blanding  15 ml

• Den er formuleret med CPTG™ æteriske olier, der 
er kendt for deres rensende bestanddele, 
herunder limonen, geranial og neral.

• Indeholder kochii-eukalyptus, der har den højeste 
koncentration af eukalyptol. 

• Giver en frisk, citrusagtig aroma.

PRODUKTBESKRIVELSE 
Denne dōTERRA abōde™-signaturblanding er en dynamisk 
kombination af CPTG™ æteriske olier, herunder destilleret 
lime, litsea, kassiakanel, citroneukalyptus, tea tree, 
arborvitae, kochii-eukalyptus, korianderblade, lavandin og 
citronmyrte. Den er rig på kraftfulde bestanddele som 
limonen, geranial, neral og eukalyptol. Faktisk har kochii-
eukalyptus, som kun findes i det vestlige Australiens 
halvtørre miljø, den højeste koncentration af eukalyptol 
blandt alle tilgængelige eukalyptusolier. Føl dig altid 
forfrisket med dōTERRA abōde.

ANVENDELSER
• Hav den i dit badeværelsesskab på grund af dens 

rensende og forfriskende egenskaber på huden.

• Tag den friske aroma af abode med dig, hvor end du  
går hen.

• Før en travl dag så skab et personligt fristed ved at bruge 
abode som en del af din morgenrutine.

BRUGSANVISNING
Bland 5 dråber med 10 ml bærerolie til massage. Bland  
5 dråber med 5 ml bærerolie til bade. Bland 1 dråbe med 
10 dråber bærerolie til parfumering. Kun til udvortes brug.

ADVARSLER 
Mulig hudoverfølsomhed. Opbevares utilgængeligt for børn. 
Spørg din læge til råds, hvis du er gravid eller i behandling. 
Undgå kontakt med øjne, indre øre og følsomme områder. 
Undgå sollys og UV-stråler i mindst 12 timer efter påføring.

*Naturligt forekommende forbindelser


