
Ingrediënten: Citrus aurantifolia (Limoen) schilolie, 
Litsea cubeba fruitolie, Cinnamomum cassia olie, 
Eucalyptus citridora olie, Melaleuca alternifolia (Tea 
Tree) bladolie, Thuja plicata houtolie, Eucalyptus 
kochii blad olie, Coriandrum sativum (Koriander) 
blad/stengelolie, Lavandula hybrida olie, Backhousia 
citridora bladolie, Limoneen*, Citral*, Cinnamic 
Aldehyde*, Linalool*, Coumarine*.
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dōTERRA abōde™

Verfrissende Blend  15 ml

• Samengesteld met CPTG™ essentiële oliën die 
bekend staan om hun reinigende bestanddelen, 
waaronder limoneen, geranial en neral.

• Bevat Kochii Eucalyptus met de hoogste 
concentratie 1,8-cineool. 

• Geeft een fris, citrusachtig aroma.

PRODUCTBESCHRIJVING
Het signature blend dōTERRA abōde™ is een dynamische 
combinatie van CPTG™ essentiële oliën, waaronder Lime, 
Litsea, Cassia, Lemon Eucalyptus, Tea Tree, Arborvitae, 
Kochii Eucalyptus, Cilantro, Lavandin en Lemon Myrtle. De 
blend is rijk aan krachtige bestanddelen zoals limoneen, 
geranial, neral en 1,8-cineool. De Kochii Eucalyptus, die 
alleen voorkomt in het semi-aride binnenland van West-
Australië, heeft de hoogste concentratie 1,8-cineool, of 
eucalyptol, van alle beschikbare eucalyptusolie. Voel je 
altijd verfrist met dōTERRA abōde™.

TOEPASSINGEN
• Bewaar in je badkamerkastje voor de reinigende en 

verfrissende eigenschappen op de huid.

• Draag het frisse aroma van abōde met je mee, waar je 
ook gaat.

• Creëer vóór een drukke dag een persoonlijk moment 
door abode te gebruiken als onderdeel van je 
ochtendroutine.

GEBRUIKSAANWIJZING
Voor massage, mix 5 druppels met 10 ml draagolie. Voor in 
bad, mix 5 druppels met 5 ml draagolie. Voor parfum, mix 1 
druppel met 10 druppels dragerolie. Alleen op de huid 
gebruiken.

VOORZICHTIG
Mogelijke gevoelige reactie van de huid. Buiten bereik van 
kinderen bewaren. Raadpleeg je arts als je zwanger bent of 
onder behandeling bent. Vermijd contact met de ogen, 
binnenkant van de oren en gevoelige gebieden. Vermijd 
zonlicht of UV-stralen minimaal 12 uur na het aanbrengen.

*Natuurlijk aanwezige bestanddelen


