dōTERRA Peace™
Megerősítő keverék 5 ml

TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

TERMÉKLEÍRÁS
A virág és menta esszenciális olajok keverékéből álló
dōTERRA PeaceTM Megerősítő keverék egy hasznos
emlékeztető arra, hogy nem kell tökéletesnek lennie ahhoz,
hogy megtalálja a békét. Lassítson, vegyen egy mély
levegőt, és találjon vissza a higgadt, összeszedett énjéhez.
Használja a dōTERRA Peace keveréket, hogy elégedett,
higgadt és a nyugodt tudjon maradni. A belső béke csak
Önön múlik – na meg néhány csepp dōTERRA Peace
Megerősítő keveréken.

HASZNÁLATI MÓDOK
• Vigyen fel belőle a nyakára és a csuklójára belső békéje
helyreállítása érdekében.
• Adjon hozzá frakcionált kókuszolajat, és alkalmazza egy
nyugtató masszázshoz.

Összetevők: Vetiveria zizanoides gyökeréből kivont
olaj, Lavandula angustifolia (levendula) olaja,
Cananga odorata virágából kivont olaj, Boswellia
carterii olaj, Salvia sclarea (muskotályzsálya) olaja,
Origanum majorana leveléből kivont olaj, Cistus
ladaniferus levelének/szárának kivonata, Mentha
spicata virágából/leveléből/szárából kivont olaj,
benzyl-benzoát*, benzil-szalicilát*, limonén*,
eugenol*, linalol*

ELSŐDLEGES ELŐNYÖK
• A dōTERRA Peace keverék aromája jól kiegészíti a
béke, a megnyugvás és az elégedettség érzésének
pozitív megerősítését.
• Kellemes, megnyugtató aromájával külsőleg
alkalmazva ideális légkört teremt meditációhoz
és jógagyakorlatokhoz.

• Reggelente alkalmazza a talpán, hogy kellemes
megnyugvással töltse el.
• Vigyen fel belőle a talpára lefekvés előtt.
• Alkalmazza a tarkóján, a csuklóján és a talpán jógázás
és meditációs gyakorlatok előtt.

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.

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 béke, a megnyugvás és az elégedettség
érzésével tölt el.
• A mentás és virágos esszenciális olajokból készülő
dōTERRA Peace segít csillapítani az érzelmeket.
• A dōTERRA Peace az ellazulást és megnyugvást
segítő olajokat tartalmaz, úgymint levendulát,
majoránnát, vetivert és ilang ilangot.

* Természetesen előforduló olajösszetevők.
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