
Sastāvdaļas: citrus aurantifolia (laima) mizas eļļa, 
litsea cubeba augļa eļļa, cinnamomum cassia eļļa, 
eucalyptus citridora eļļa, melaleuca alternifolia (tējas 
koka) lapu eļļa, thuja plicata (milzu tūjas) koksnes 
eļļa, eucalyptus kochii lapu eļļa, coriandrum sativum 
(koriandra) lapu/kāta eļļa, lavandula hybrida eļļa, 
backhousia citridora (citronmirtes) lapu eļļa, 
limonēns*, citrāls, kanēļskābes aldehīds, linalols*, 
kumarīns*.

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA
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dōTERRA abōde™

atsvaidzinošais maisījums  15 ml

• Formulā ir CPTG™ kategorijas ēteriskās eļļas, kas 
satur attīrošas sastāvdaļas, tostarp limonēnu, 
gerāniolu un nerālu.

• Sastāvā arī ir kochii eikalipts, kas satur 
visaugstāko 1,8-cineola koncentrāciju. 

• Piemīt svaigs citrusu aromāts.

PRODUKTA APRAKSTS
dōTERRA oriģinālais maisījums abode ir dinamiska CPTG™ 
kategorijas ēterisko eļļu kombinācija, kas ietver eļļas Lime 
(Laims), Litsea (Verbena), Cassia (Kasija), Lemon 
Eucalyptus (Citronu eikalipts), Tea Tree (Tējas koks), 
Arborvitae (Tūja), Kochii Eucalyptus (Kochii eikalipts), 
Cilantro (Kinza), Lavandin (Lavandīns) un Lemon Myrtle 
(Citronmirte). Tas satur daudz spēcīgu sastāvdaļu, 
piemēram, limonēns, gerāniols, nerāls un 1,8-cineols. 
Patiesībā kochii eikaliptā, kas aug tikai Rietumaustrālijas 
pussausajā teritorijā, ir visaugstākā 1,8-cineola jeb 
eikaliptola koncentrācija, salīdzinot ar visām pārējām 
eikalipta eļļām. Vienmēr jūtiet atsvaidzinājumu ar dōTERRA 
abode.

IZMANTOŠANA
• Glabājiet vannas istabas skapītī un izmantojiet attīrošo 

un atsvaidzinošo iedarbību uz ādu.

• Ņemiet līdzi svaigo abode aromātu, lai kur jūs dotos.

• Pirms darbīgas dienas radiet personīgu svētnīcu un 
izmantojiet abode rīta rutīnā.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Masāžai sajaukt 5 pilienus 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. Pēc 
uzklāšanas vismaz 12 stundas neuzturieties saules vai 
UV staros.

*Dabā sastopamas sastāvdaļas


