
Sudėtis: Citrus aurantifolia (žaliųjų citrinų) žievelių 
aliejus, Litsea cubeba vaisių aliejus, Cinnamomum 
cassia aliejus, Eucalyptus citridora aliejus, Melaleuca 
alternifoli (arbatmedžių) lapų aliejus, Thuja plicata 
medienos aliejus, Eucalyptus kochii lapų aliejus, 
Coriandrum sativum (kalendrų) lapų ir stiebų aliejus, 
Lavandula hybrida aliejus, Backhousia citridora lapų 
aliejus, limonenas*, citralis*, cinamono aldehidas*, 
linalolis*, kumarinas*.

PRODUKTO INFORMACIJOS 
PUSLAPIS
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Gaivinantis mišinys  15 ml

• Su CPTG™ eteriniais aliejais, kurie žinomi dėl 
valančiu poveikiu pasižyminčių sudedamųjų dalių, 
tokių kaip limonenas, geranialis ir neralis.

• Su Kochii Eucalyptus (Aliejinių eukaliptų) eteriniu 
aliejumi, kuriame didžiausias 1,8-cineolo kiekis. 

• Gaivaus citrusinio aromato.

PRODUKTO APRAŠYMAS
Išskirtinis dōTERRA mišinys abode yra dinamiškas CPTG™ 
eterinių aliejų derinys, kurio sudėtyje yra distiliuotų Lime 
(Žaliųjų citrinų), Litsea (Laurenių), Cassia (Kininių 
cinamonų), Lemon Eucalyptus (Citrininių korimbijų), Tea 
Tree (Arbatmedžių), Arborvitae (Tujų), Kochii Eucalyptus 
(Aliejinių eukaliptų), Cilantro (Kalendrų lapų), Lavandin 
(Levandinų) Lemon Myrtle (Citrinmirčių) eterinių aliejų. 
Jame gausu veiksmingų sudedamųjų dalių, tokių kaip 
limonenas, geranialis, neralis ir 1,8-cineolas. Iš aliejinių 
(Kochii) eukaliptų, kurie auga tik pusiau sausame Vakarų 
Australijos klimate, išgautame aliejuje 1,8-cineolo (arba 
eukaliptolio) koncentracija yra didesnė nei bet kuriame 
kitame iš eukaliptų aliejų. Mišinys dōTERRA abode visada 
padės atsigaivinti.

NAUDOJIMAS
• Laikykite savo vonios spintelėje ir mėgaukitės odą 

valančiu ir gaivinančiu poveikiu.

• Kad ir kur eitumėte, pasiimkite gaivų abode aromatą 
kartu.

• Prieš įtemptą dieną susikurkite asmeninę šventovę, 
naudodami abode kaip rytinės rutinos dalį.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Masažui sumaišykite 5 aliejaus lašus su 10 ml bazinio 
aliejaus. Voniai sumaišykite 5 aliejaus lašus su 5 ml bazinio 
aliejaus. Jeigu naudosite kvepalams, sumaišykite 1 lašą su 
10 lašų bazinio aliejaus. Tik išoriniam naudojimui.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
Gali dirginti odą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Jeigu laukiatės ar gydotės, pasitarkite su gydytoju. Venkite 
kontakto su akimis, vidine ausimi ir jautriomis vietomis. 
Venkite saulės ar UV spindulių bent 12 valandų po 
produkto naudojimo.

* Natūralūs junginiai.


