
Összetevők: Citrus aurantifolia (zöldcitrom) héjából 
kivont olaj, Litsea cubeba termésének olaja, 
Cinnamomum cassia olaj, Eucalyptus citridora olaj, 
Melaleuca alternifolia (teafa) leveléből kivont olaj, 
Thuja plicata törzséből kivont olaj, Eucalyptus kochii 
leveléből kivont olaj, Coriandrum sativum 
(koriandermag) leveléből/szárából kivont olaj, 
Lavandula hybrida olaja, Backhousia citriodora 
leveléből kivont olaj, limonén*, citrál*, fahéjaldehid*, 
linalol*, kumarin*.
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dōTERRA abōde™

Frissítő keverék  15 ml

• Olyan tisztító hatású alkotóelemeikről ismert 
CPTG™ esszenciális olajokból készül, mint a 
limonén, a geraniál és a nerál.

• A legmagasabb koncentrációjú 1,8-cineol-tartalmú 
kochii eukaliptusz is megtalálható benne. 

• Friss, citrusos aromájú.

TERMÉKLEÍRÁS
Az egyedülállóan jellegzetes dōTERRA abode keverék 
desztillációval kinyert CPTG™ zöldcitrom, litsea, kasszia, 
vietnámi eukaliptusz, teafa, óriás tuja, kochii eukaliptusz, 
korianderzöld, angol levendula és citrommirtusz 
esszenciális olajok dinamikus kombinációjából született 
meg. Sok található benne olyan erőteljes összetevőkből, 
mint a limonén, a geraniál, a nerál és az 1,8-cineol. 
Tulajdonképpen a kizárólag Nyugat-Ausztrália félszáraz 
belső területein élő kochii eukaliptusz rendelkezik a 
legmagasabb koncentrációjú 1,8-cineol- vagy eukaliptol-
tartalommal a rendelkezésre álló összes eukaliptuszolaj 
közül. Érezze magát mindig felfrissültnek a dōTERRA abode 
keverékkel!

HASZNÁLATI MÓDOK
• Tárolja a fürdőszobaszekrényben a bőrre gyakorolt 

tisztító és frissítő hatásaiért.

• Vigye magával, bárhová is megy, hogy az abode friss 
aromája mindenhová elkísérje.

• Egy-egy mozgalmas nap elején, a reggeli rutinja 
részeként teremtsen magának egy személyre szóló, 
bensőséges kis teret az abode keverékkel.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Masszázshoz keverjen össze belőle 5 cseppet 10 ml 
hordozóolajjal. Fürdőhöz keverjen össze belőle 5 cseppet 5 
ml hordozóolajjal. Illatszerként keverjen össze belőle 1 
cseppet 10 csepp hordozóolajjal. Csak külsőleges 
használatra.

FIGYELMEZTETÉS
Előfordulhat bőrérzékenység. Gyermekektől elzárva 
tárolandó. Ha várandós vagy orvosi kezelés alatt áll, 
egyeztessen kezelőorvosával. Kerülje a szemmel, belső 
füllel és érzékeny területekkel való érintkezést. A felvitelt 
követően legalább 12 órán át kerülje a napfényt és az 
UV-sugárzást.

* Természetesen előforduló összetevők


