
TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

Minden védjeggyel és bejegyzett védjegyszimbólummal ellátott szó a dōTERRA LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.

TERMÉKLEÍRÁS
A InTuneTM egy olyan szabadalmazott esszenciálisolaj-
keverék, amely a koncentrációt támogatja. Kortól 
függetlenül előfordul néha, hogy nehezünkre esik 
kitartóan egy adott feladatra összpontosítani a 
fi gyelmünket. A dōTERRA InTune Figyelmet segítő 
keverékhez nagy gonddal összeválogatott esszenciális 
olajok együttes erővel segítenek az előttünk álló feladatra 
koncentrálni. A szantálfa, tömjén és zöldcitrom 
esszenciális olajok serkentik a befogadóképességet, 
miközben a pacsuli, az ilang ilang és a római kamilla 
pihentető, nyugodt légkört teremt.

HASZNÁLATI MÓDOK
• Alkalmazza az InTune keveréket külsőleg a csuklóján, 

hogy segítsen összpontosítania munka közben.

• Kenjen belőle gyermeke talpára, hogy serkentse 
vele a koncentrálóképességét, és segítsen 
fenntartani a fi gyelmét.

• Alkalmazza a halántékán és a tarkóján bizonyos 
feladatok előtt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Csak külsőleges használatra. Illatszerként, bőrápolás 
céljából vagy masszázshoz vigye fel a bőrre a golyós 
adagolóval. 

FIGYELMEZTETÉS
Előfordulhat bőrérzékenység. Gyermekektől elzárva 
tárolandó. Ha várandós vagy orvosi kezelés alatt áll, 
konzultáljon 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.

Összetevők: Amyris balsamifera kérgéből kivont 
olaj,Pogostemon cablin olaja, Boswellia carterii 
olaj, Citrus aurantifolia (zöldcitrom) héjából kivont 
olaj, Cananga odorata virágából kivont olaj, 
Santalum paniculatum fából kivont olaj, 
Anthemis nobilis virágából kivont olaj, limonén*, 
benzyl-benzoát*, linalol*, benzil-szalicilát*, 
geraniol*, eugenol*

• Az InTune keverék olyan esszenciális olajok 
szabadalmazott keveréke, amelyek egymást 
erősítve nyújtanak támaszt azokban a 
pillanatokban, amikor a fi gyelme hajlamos 
lenne elkalandozni.

• Az InTune külsőleges alkalmazásával fokozható a 
koncentrálóképesség.

• Tökéletes partner a tanulásban: segít 100%-ban a 
feladatra összpontosítani használója fi gyelmét.

• A praktikus golyós kiszerelésnek köszönhetően 
könnyen felvihető.

• Szantálfa, tömjén és zöldcitrom esszenciális 
olajok gazdagítják a befogadóképesség 
serkentéséért, valamint pacsuli, ilang ilang és 
római kamilla a nyugtató légkörért.

InTune™

* Természetesen előforduló olajösszetevők.
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Figyelmet segítő keverék 10 ml
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