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• dōTERRA Balance sudėtyje yra emociškai 
naudingų eterinių aliejų, kurie kartu veikdami 
sukuria ramybės ir gerovės pojūtį.

• dōTERRA Balance saldus medienos aromatas  
yra tobulas kvapas, kai norite pajusti ramybę ir 
pusiausvyrą.

• Praturtintas Spruce (Eglių), Ho Wood (Kamparinių 
cinamonų), Blue Tansy (Bitkrėslių), Blue 
Chamomile (Vaistinių ramunių) ir Frankincense 
(Bosvelijų) eteriniais aliejais.

dōTERRA Balance™

Įžeminantis mišinys  15 ml

PRODUKTO APRAŠYMAS
Gaivus mediena dvelkiantis Balance mišinio aromatas 
pravers tada, kai gyvenime pritrūksta šiek tiek harmonijos. 
Spruce (Eglių), Ho Wood (Kamparinių cinamonų), 
Frankincense (Bosvelijų), Blue Tansy (Bitkrėslių) ir Blue 
Camomile (Vaistinių ramunių) eterinių aliejų mišinys puikiai 
įsilieja į Fractionated Coconut Oil (Frakcionuotą kokosų 
aliejų), virsdamas viliojančiu kvapu, kuris, naudojamas ant 
odos, suteikia ramybės, padeda atsipalaiduoti ir užtikrina 
gerą savijautą.

NAUDOJIMAS
• Tepkite Balance mišinį ant kaklo ir riešų, kad 

sustiprintumėte ramybės pojūtį. 

• Sumaišykite Balance aliejų su Epsom druska ir berkite  
į vonią, kai norite atsipalaiduoti. 

• Naudokite ramiai atmosferai sukurti, kai medituojate  
ar užsiimate joga. 

• Pasitepkite padus, kad visą dieną jaustumėte 
pusiausvyrą.

• Tepkite ant odos prieš eidami miegoti, kad 
nusiramintumėte ir sapnuotumėte ramius sapnus.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Jeigu naudosite masažui, sumaišykite 5 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.

Sudėtis: Cocos Nucifera (kokosų) aliejus, Picea 
Mariana šakų ir spyglių aliejus, Cinnamomum 
Camphora Linaloolifera lapų aliejus, Boswellia Carterii 
aliejus, Tanacetum Annuum žiedų, lapų ir stiebų 
aliejus, Chamomilla Recutita (vaistinių ramunių) 
aliejus, Osmanthus Fragrans žiedų ekstraktas, 
limonenas*, linalolis*.

*Natūraliai aliejuje esančios medžiagos.


