InTune™

Fokuserende Blanding 10 ml Roll-on
PRODUKTINFORMATIONSSIDE

PRODUKTBESKRIVELSE
InTune er en proprietær blanding af æteriske olier, som
fremmer en fornemmelse af fokus, når den indåndes.
Uanset din alder kan det nogle gange være svært at holde
fokus på den foreliggende opgave. De omhyggeligt udvalgte
æteriske olier i dōTERRA InTune Fokuserende Blanding
arbejder sammen og støtter dermed dem, der har svært
ved at holde koncentrationen og blive på opgaven.
Sandeltræ, frankincense og lime fremmer en fornemmelse
af klarhed, mens patchouli, ylang ylang og romersk kamille
giver en lindrende og beroligende atmosfære.

ANVENDELSER
• Brug den på håndleddene for at fremme en fornemmelse
af fokus i løbet af arbejdsdagen.
• Kom den på et ler vedhæng og placér det på et
skrivebord eller et andet nøgleområde i klasseværelset.
Ingridienser: Æteriske olier fra amyris-bark, blade fra
patchouli, harpiks fra frankincense, limeskal, ylang
ylang-blomster, hawaiiansk sandeltræ, blomster fra
romersk kamille

PRIMÆRE FORDELE
• Blandingen InTune er en proprietær blanding af
æteriske olier, der arbejder sammen for at skabe
en hjælp til øjeblikke med distraktion.

• Påfør under børns fødder for at opmuntre til fokus og
evnen til at blive på opgaven.
• Påfør den på håndleddene ellerpå håndryggene og træk
vejret dybt for at fremme en fornemmelse af klarhed.
• Påfør den på tindinger og i nakken inden opgaver, der
kræver koncentration.

BRUGSANVISNING

• InTune kan påføres udvortes for at fremme og
støtte en fornemmelse af fokus.

Udvortes: Kun til udvortes brug. Rul den på huden for at bruge
den som parfume og hudpleje eller massage. Fortynd med
bæreolie for at minimere enhver form for hudfølsomhed.
Se yderligere forholdsregler herunder.

• Den perfekte studiekammerat til at hjælpe
brugeren med at holde fokus på deres opgaver.

ADVARSLER

• Påfør den nemt ved brug af den praktiske roll-onflaske.
• Beriget med sandeltræ, frankincense og lime for
klarhed, sammen med patchouli, ylang ylang og
romersk kamille for lindrende kvaliteter.

Mulig hudoverfølsomhed. Opbevares utilgængeligt for børn.
Hvis du er gravid, ammer, eller er i medicinsk behandling,
skal du konsultere din læge. Undgå kontakt med øjne, indre
ører og sensitive områder. Undgå sollys eller UV-stråler i
mindst 12 timer efter du har påført produktet.
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