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תיאור מוצר 

dōTERRA Breathe הינה תערובת יוצאת דופן של שמנים אתריים 
ומועשרת בהל. מוצר מרכזי בסדרת השמנים האתריים של 

dōTERRA, התערובת בעלת הסימן המסחרי הייחודית מכילה 
שמנים אתריים של: עלי דפנה, מנטה, אקליפטוס, עץ התה, לימון, 

רוונסרה והל. ניתן למרוח על העור* באזור החזה, גב או כפות 
הרגליים להרגעת החושים. 

שימושים
• לתוצאות מיטביות, יש למרוח* דוטרה ברית' על אזור החזה. 

השמן מעניק תחושת קירור, ממריץ, ומעניק תחושה של נשימה 
קלילה.**

• יש למרוח* על החזה או הרגליים.

• לחובבי הטבע, ניתן למרוח* ברית' על העור לפני היציאה לטבע. 

הוראות שימוש
•  לעיסוי, יש להוסיף טיפה אחת ל-5 מ"ל דוטרה שמן קוקוס  

ולהשתמש בתערובת על פני העור בלבד באזור החזה, הצוואר 
והגב ולנשום. ניתן למרוח על כפות הידיים ולהריח. 

•  לרחצה, יש להוסיף 1 טיפות עם 5 מ"ל דוטרה שמן קוקוס. 

•  לבישום, יש להוסיף טיפה אחת ל-25 מ"ל דוטרה שמן קוקוס.

•  לבישום, יש להוסיף טיפה אחת ל-25 מ"ל דוטרה שמן קוקוס.

אין להשתמש על עור מגורה או פגום. יש להפסיק את השימוש 
עם הופעת סימני גירוי. אין להשתמש במוצר אם ידועה רגישות 
לאחד מהמרכיבים. יש להשתמש בתמרוק רק למטרה שלשמה 
הוא נועד ובהתאם להוראות השימוש. אין לבלוע. רגישות בעור 
אפשרית. יש להימנע ממגע באוזן הפנימית ואזורים רגישים. יש 

להרחיק מאזור העיניים ולהימנע ממגע בעיניים, במקרה של מגע 
כזה יש לשטוף היטב במים. להרחיק מילדים מהישג ידם של 

ילדים. לשימוש חיצוני בלבד. אסור לשימוש באופן ישיר על העור 
 UV ללא דילול עם שמן נוסף או מים. אין להיחשף לשמש או לקרני
לפחות 12 שעות לאחר מריחת השמנים. יש לאחסן במקום קריר 

ויבש, מתחת ל- 30 מעלות. אם הינך בהריון, מניקה או בטיפול 
רפואי, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש. יש לשטוף ידיים היטב 
לאחר השימוש. מוצר זה הינו תמרוק ולא תרופה ואינו מיועד 

לטיפול במצבי מחלה. ברישיון משרד הבריאות. 

* בשימוש מקומי יש להקפיד על הוראות דילול בהתאם לרשום 
על גבי האריזה.

** המידע לא נבדק על ידי רשויות הבריאות בארץ ובעולם ומוצר 
זה אינו מיועד לאבחון, ריפוי או מניעה של מחלה כלשהי.
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dōTERRA Holdings, LLC-כל המילים עם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים הנם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים השייכים ל

תיאור ארומטי:
מנטה, חם, מרענן, אוורירי

רכיבים בתערובת:
 Laurus Nobilis Leaf Oil, Peppermint (Mentha

 Piperita) Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Melaleuca
 Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Citrus Medica Limonum

(Lemon) Peel Oil, Ravensara Aromatica Leaf Oil

סגולות עיקריות**

• שומר על תחושת אוויר נקי ונשימה קלה
• שומר על תחושת אוויר נקי ונשימה קלה


