
GALVENIE IEGUVUMI

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Visi vārdi ar preču zīmi vai reģistrētas prečzīmes simbolu ir „dōTERRA Holdings, LLC” prečzīme vai reģistrēta prečzīme.

• Uzskatītā par vienu no visspēcīgākajām 
ēteriskajām eļļām, ar neskaitāmiem pielietojuma 
veidiem un ieguvumiem, ko tā sniedz.

• Eļļu Copaiba (Kopaiva), kas ir ļoti daudzveidīga,  
var izmantot ārīgi.

• Koksnes, sveķu, zemes smarža.

• Var sajaukt ar bāzes eļļu vai sejas ādas 
mitrināšanas līdzekli, lai palīdzētu uzturēt ādu 
vizuāli veselīgu.

PRODUKTA APRAKSTS
Kopaivas ēteriskā eļļa tiek iegūta no smaržīga tropiska 
Dienvidamerikas izcelsmes koka. Kopš sešpadsmitā gadsimta 
Brazīlijas ziemeļu un ziemeļaustrumu reģiona iedzimtie 
kopaivas ēterisko eļļu ir izmantojuši tradicionālajās 
dziedniecības praksēs. Tīras, gludas ādas veicināšanas spējas 
dēļ kopaivas eļļu plaši izmanto kosmētiskajos līdzekļu, tostarp 
ziepēs, krēmos, losjonos un smaržās. Lietojiet ārīgi kopā ar 
nesējeļļu vai sejas ādas mitrinātāju, lai palīdzētu uzturēt tīru 
ādu un samazinātu ādas defektu parādīšanos.

IZMANTOŠANA
• Pamēģiniet pievienot Copaiba (Kopaiva) ikdienā lietotajam 

ādas mitrinātājam, lai iegūtu vizuāli veselīgu ādu.

• Pēc intensīvas aktivitātes uzklājiet Copaiba (Kopaiva) 
kopā ar Fractionated Coconut Oil (Frakcionēta 
kokosriekstu eļļa) uz kājām nomierinošai masāžai.

COPAIBA (KOPAIVA):  
INDIVIDUALIZĒTAS SMARŽAS
Lietojiet Copaiba (Kopaiva) kā daļu no savām, tieši jūsu 
individualitātei atbilstošām smaržām! Ar ēterisko eļļu 
Copaiba (Kopaiva) labi sader eļļas Roman Chamomile 
(Romiešu kumelīte), Cedarwood (Ciedrs), Sandalwood 
(Sandalkoks), Frankincense (Vīraks) vai Ylang Ylang (Ilang 
ilang). Izvēlieties savu iecienītāko eļļu vai paņemiet kādu 
citu pēc savas izvēles, un radiet savu individuālo smaržu 
maisījumu, ko iepildīt pudelītē ar rullīti! Pēc savu smaržu 
izgatavošanas vienkārši piepildiet atlikušo pudelītes daļu  
ar Fractionated Coconut Oil (Frakcionēta kokosriekstu eļļa).

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Ārīgi: Masāžai sajaukt 5 pilienu ar 10 ml bāzes eļļas. 
Vannai sajauciet 5 pilienus ar 5 ml bāzes eļļas. Smaržām 
sajauciet 1 pilienu ar 10 lāsēm bāzes eļļas. Tikai ārējai 
lietošanai.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Var radīt ādas jutīgumu. Sargāt no bērniem. Ja esat stāvoklī 
vai ārstējaties, konsultējieties ar savu ārstu. Nepieļaujiet 
saskari ar acīm, ausu iekšpusi un jutīgām zonām.
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Copaifera reticulata, officinalis, coriacea un langsdorffii   15 ml

Copaiba (Kopaiva)


