
VOORNAAMSTE VOORDELEN

Alle woorden met handelsnaam of geregistreerd handelsmerk symbool zijn handelsnamen of geregistreerde handelsmerken van dōTERRA Holdings, LLC

PRODUCT INFORMATIE PAGINA

dōTERRA Peace™

Geruststellende Blend  5 ml
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• Het aroma van dōTERRA Peace blend is een 
aanvulling op de affirmaties van vrede, 
geruststelling en tevredenheid.

• Zorgt voor een ontspannend aroma dat perfect 
past bij meditatie en yoga als het op de huid wordt 
aangebracht.

• Bevordert een gevoel van kalmte, geruststelling en 
tevredenheid.

• Gemaakt met een blend van essentiële oliën van 
munt en bloemen, kan dōTERRA Peace helpen om 
de emoties te kalmeren.

• dōTERRA Peace bevat ontspannende en kalmerende 
oliën waaronder Lavender, Marjoram, Vetiver en 
Ylang Ylang.

Ingrediënten: Vetiveria Zizanoides (Vetiver) 
Wortelolie, Lavandula Angustifolia (Lavendel) Olie, 
Cananga Odorata (Ylang Ylang) Bloemenolie, 
Boswellia Carterii (Wierook)Olie, Salvia Sclarea 
(Scharlei) Olie, Olie uit de blaadjes van Origanum 
Majorana (Marjolein), Extract uit de blaadjes/stelen 
van Cistus Ladaniferus, Olie uit de bloemen/
blaadjes/stelen van Mentha Spicata (Groenemunt), 
Benzylbenzoaat*, Benzylsalicylaat*, Limonene*, 
Eugenol*, Linalool*

OMSCHRIJVING 
dōTERRA Peace Geruststellende Blend van fleurige, 
muntachtige essentiële oliën herinneren je op positieve wijze 
aan het feit dat je niet perfect hoeft te zijn om rust te vinden. 
Doe rustiger aan, haal diep adem en maak verbinding met 
jezelf. Gebruik dōTERRA Peace voor een gevoel van 
tevredenheid, kalmte en geruststelling. Vrede begint bij jou - 
en een paar druppels dōTERRA Peace Geruststellende Blend.

TOEPASSINGEN
• Breng aan op de hals en de polsen voor het bevorderen 

van een vredig gevoel. 

• Voeg toe aan Gefractioneerde Kokosolie en gebruik in 
een verzachtende massage.  

• Breng ‘s ochtends aan onder de voeten om een gevoel 
van comfort en geruststelling te bevorderen. 

• Breng voor het slapen gaan aan onder de voeten.

• Breng aan op de nek, polsen en onderkant van de voeten 
voordat je yoga of meditatie beoefent.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Op de huid: Meng voor massage 5 druppels met 10 ml 
dragerolie. Meng voor een bad 5 druppels met 5 ml 
dragerolie. Meng voor parfumeren 1 druppel met 10 
druppels dragerolie.

WAARSCHUWINGEN 
Kan een reactie van de gevoelige huid veroorzaken. Buiten 
bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg je arts als je 
zwanger bent of onder behandeling staat. Vermijd contact 
met ogen, gehoorgang en gevoelige plekken.

* Natuurlijke oliebestanddelen.


