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PUSLAPIS
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• Valo odą ir palaiko jos gerą būklę.

• Nuotaiką keliantis ir žvalumo suteikiantis 
aromatas.

• Naudojamas ant odos pasižymi daugeliu naudingų 
savybių.

• Puikus raminančio masažo priedas.

PRODUKTO APRAŠYMAS
Natūraliai augančių Australijoje citrininių korimbijų eterinis 
aliejus išgaunamas iš citrinomis kvepiančių eukaliptų – 
aukštų medžių lygia žieve, kurių derva mėlyna. Citrininių 
korimbijų eterinis aliejus yra labai naudingas odai ir 
pasižymi daugeliu teigiamai odą veikiančių savybių. 
Citrininių korimbijų aliejus taip pat žinomas dėl savo 
gaivinančio aromato, kuris padeda pagyvinti aplinką. 
Turėkite šio aliejaus po ranka, kai reikia pozityvumo užtaiso.

NAUDOJIMAS
• Įlašinkite vieną ar du Lemon Eucalyptus (Citrininių 

korimbijų) eterinio aliejaus lašus į mėgstamiausią 
dōTERRA odos prausiklį ir naudokite jį kasdienei odos 
priežiūrai.

• Įlašinkite vieną ar du lašus į delną ir patrinkite rankas, 
kai norite pakelti nuotaiką ir praskaidrinti dieną.

• Įmaišykite tris ar keturis lašus į Fractionated Coconut Oil 
(Frakcionuotą kokosų aliejų) raminančiam ir nuotaiką 
gerinančiam masažui.

ODOS PRIEŽIŪRA IR LEMON EUCALYPTUS 
(CITRININIŲ KORIMBIJŲ) ALIEJUS
Kad ir kokia jūsų veido priežiūros rutina, Lemon Eucalyptus 
(Citrininių korimbijų) aliejus yra greitas ir paprastas jos 
papildymas, galintis turėti stiprios teigiamos įtakos jūsų 
odos būklei. Įtraukite į savo veido priežiūros rutiną: įlašinkite 
vieną ar du lašus į kasdien naudojamą veido prausiklį, kad 
oda atrodytų sveika.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Vietinis naudojimas: Jeigu naudosite masažui, sumaišykite 
5 lašus su 10 ml bazinio aliejaus. Jeigu naudosite vonioje, 
sumaišykite 5 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.
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Lemon Eucalyptus 
(Citrininių korimbijų)
Eucalyptus citriodora  15 ml


