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Összetevők: Víz (aqua), Gaultheria procumbens 
(kúszó fajdbogyó) leveléből kivont olaj, 
Cinnamomum camphora (kámfor) olaj, mentol, 
cetearil-alkohol, Prunus amygdalus dulcis 
(mandula) olaj, sztearinsav, gliceril-sztearát, 
PEG-100-sztearát, Mentha piperita (borsmenta) 
olaj, Eucalyptus globulus leveléből kivont olaj, 
kapril/kaprikus triglicerid, butilén-glikol, 
ceteareth-20, hidroxi-etil-akrilát/nátrium-akriloil-
dimetil-taurát-kopolimer, szkvalán, fenoxi-etanol, 
dimetikon, kapril-glikol, Cananga odorata 
virágából kivont olaj, akrilátok/C10-30 alkil-
akrilát-keresztpolimer, xantángumi, Capsicum 
frutescens termésének kivonata, etil-hexil-glicerin, 
hexilén-glikol, poliszorbát 60, maltodextrin, 
Tanacetum Annuum virágából/leveléből/szárából 
kivont olaj, szorbitán-izosztearát, nátrium-PCA, 
tetra-nátrium-glutamát-diacetát, Osmanthus 
Fragrans virágkivonat, Chamomilla recutita 
(kamilla) olaj, allantoin, Helichrysum italicum 
virágából/leveléből/szárából kivont olaj, Gardenia 
fl orida termésének kivonata, Aloe barbadensis 
levelének nedvéből előállított por, retinil-palmitát, 
nátrium-hidroxid, Chlorella vulgaris kivonat, 
limonén, linalol   

Deep Blue™ enyhítő krém
120 ml

• A Deep Blue szabadalmazott esszenciális olajkeverékkel
 és más hatásos összetevőkkel készül.

• Alapját olyan hidratáló bőrlágyítók képezik, amelyek
 puhává teszik bőrt anélkül, hogy zsíros maradványokat
 hagynának maguk után.

• A problémás területek enyhítésére, ellazítására és
 természetes nyugtatására megalkotva.

• A Deep Blue enyhítő krém segíti a feszültség csökkentését,
 és célzottan fejti ki nyugtató, enyhítő hatását.

TERMÉKLEÍRÁS
A Deep Blue enyhítő krém a dōTERRA Deep BlueTM

esszenciálisolaj-keverék és természetes növényi kivonatok 
felhasználásával előállított, helyileg használható krém, 
amely megnyugtatja a problémás területeket. A Deep 
Blue krémben az ízületekre és izmokra gyakorolt nyugtató 
és hűsítő hatásairól ismert esszenciális olajok kaptak 
helyet. A kúszó fajdbogyó, a kámfor, a borsmenta, az 
ilang-ilang, az olasz szalmagyopár, a kék varádics, a kék 
kamilla és az illatcserje esszenciális olajok csillapító ereje 
összeadódva hűsítő, melegítő érzetet nyújt, különösen 
intenzív testmozgás után. Ezek az esszenciális olajok 
kellemesen nyugtató hatást fejtenek ki a hátra, a lábszárra 
és a lábfejekre. 

HASZNÁLATI MÓDOK
• Egy hosszú munkanap után kenjen belőle ujjaira,
 csuklójára, vállaira és a nyakára.
• Alkalmazza a lábfején és a térdén, testmozgás előtt 
 és után is, az élénkítő és hűsítő hatásért. 
• Mindegy, hogy hetente néhány alkalommal szokott
 edzeni, vagy gyakorlatilag az edzőteremben él, tartsa 
 a Deep Blue enyhítő krémet a sporttáskájában, ha
 bármikor célzott támogatásra lenne szüksége.
• Masszírozza a deréktájéki területekbe egy hosszú 
 nap végén.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Masszírozza a krémet az érintett területekbe.
Csak külső használatra. 

FIGYELMEZTETÉS
Előfordulhat bőrérzékenység. Kerülje a szemmel való 
érintkezést. Ne használja sebes vagy sérült bőrfelületen. 
Gyermekektől elzárva tárolandó.


