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PRODUCTBESCHRIJVING
dōTERRA InTune™ Concentrerende Blend is een eigen mix van 
essentiële oliën die het concentratievermogen bevorderen. 
Wat je leeftijd ook is, soms is het moeilijk om geconcentreerd 
te blijven. De zorgvuldig geselecteerde essentiële oliën in 
InTune werken samen om je te helpen met je concentratie. 
Sandalwood, Frankincense en Lime bevorderen een gevoel 
van helderheid, terwijl Patchouli, Ylang Ylang en Roman 
Chamomile zorgen voor een kalmerende atmosfeer.

GEBRUIK
• Breng aan op de polsen om een gevoel van focus te 

bevorderen tijdens de werkdag 

• Breng aan onder de voeten van kinderen om de focus en 
het vermogen om bij de taak te blijven, aan te moedigen  

• Breng InTune aan op de slapen en in de nek bij het 
uitvoeren van bepaalde taken 

GEBRUIKSAANWIJZING
Op de huid: alleen op de huid gebruiken. Rol over de huid 
voor parfumeren en huidverzorging of massage.

WAARSCHUWINGEN
Mogelijke gevoelige reactie van de huid. Buiten bereik van 
kinderen bewaren. Indien je zwanger bent, borstvoeding 
geeft of onder behandeling bent van een arts, raadpleeg dan 
eerst je arts. Vermijd contact met de ogen, binnenkant van 
de oren en gevoelige gebieden. Vermijd zonlicht of UV-stralen 
tot tenmiste 12 uur na het aanbrengen van het product.

PRIMAIRE VOORDELEN

Ingrediënten: Olie uit het schors van Amyris 
Balsamifera, Pogostemon Cablin (Patchouli) Olie, 
Boswellia Carterii (Wierook) Olie, Citrus Aurantifolia 
(Limoen) Schilolie, Cananga Odorata (Ylang Ylang) 
Bloemenolie, Santalum Paniculatum (Hawaïaans 
Sandelhout) Houtolie, Anthemis Nobilis (Romeinse 
Kamille) Bloemenolie, Limoneen*, Benzylbenzoaat*, 
Linalool*, Benzylsalicylaat*, Geraniol*, Eugenol*

• De InTune blend is een gepatenteerde blend van 
essentiële oliën die samenwerken om een 
hulpmiddel te creëren voor momenten van afleiding.

• InTune kan op de huid worden aangebracht om de 
concentratie te verbeteren. 

• De perfecte studiegenoot die de gebruiker helpt om 
geconcentreerd te blijven. Breng eenvoudig aan 
met behulp van de handige roller.

• Verrijkt met Sandalwood, Frankincense en Lime voor 
de helderheid naast Patchouli, Ylang Ylang en Roman 
Chamomile voor rustgevende eigenschappen.
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Concentrerende Blend  10 ml
InTune™

* Natuurlijke oliebestanddelen.


