
PRIMÆRE FORDELE

PRODUKTINFORMATIONSSIDE

©2021 dōTERRA Holdings, LLC  DA EU dōTERRA Balance™ PIP  010721Alle ord med et varemærke eller symbolet for registeret varemærke er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende dōTERRA Holdings, LLC

• dōTERRA Balance er sammensat med æteriske 
olier, der er gavnlige for følelser og samarbejder for 
at skabe en fornemmelse af ro og velbefindende.

• dōTERRA Balances aroma er sød og træagtig og er 
den perfekte duft til at fremme følelser af balance 
og ro.

• Med udtræk fra æteriske olier fra gran, ho wood, 
blå rejnfan, blå kamille og frankincense.

dōTERRA Balance™

Afbalancerende Blanding  15 ml

PRODUKTBESKRIVELSE
Den friske og træagtige aroma fra Balance er den perfekte 
olie at finde frem, når du har brug for lidt harmoni i dit liv. 
Gran, ho wood, frankincense, blå rejnfan og blå kamille i 
perfekt kombination med fraktioneret kokosolie byder på 
en spændende duft, som fremmer ro, afslapning og 
velbefindende, når den påføres udvortes.

ANVENDELSER
• Påfør Balance på hals og håndled for at fremme følelser 

af ro. 

• Bland Balance med epsom salt i et varmt bad til afslapning. 

• Brug den til at hjælpe med at skabe et roligt miljø, når du 
dyrker meditation eller yoga. 

• Påfør under fødderne for at fremme følelser af balance i 
løbet af dagen.

• Påføres udvortes inden sengetid til at berolige dig selv og 
fremme rolige drømme.

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 
modtager behandling. Undgå øjne, indre øre og 
følsomme områder.

Ingredienser: Cocos Nucifera (kokosnød) olie, Picea 
Mariana olie fra grene/blad, Cinnamomum 
Camphora Linaloolifera olie fra blad, Boswellia 
Carterii olie, Tanacetum Annuum olie fra blomst/
blad/stilk, Chamomilla Recutita (Matricaria) olie, 
Osmanthus Fragrans blomsterekstrakt, limonene*, 
linalool*

*Naturligt forekommende olieforbindelser


