InTune®

Concentratiesamenstelling 10 ml
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Ingrediënten:
Essentiële oliën van amyris schors, patchoulie
blad, wierook hars, limoen schil, ylang ylang
bloem, hawaïaans sandelhout hout, roomse
kamille bloem.
Aromatische beschrijving:
Muskus, kruidig, aards

PRIMAIRE VOORDELEN
• Verbetert en ondersteunt uw focus
• Ondersteunt bij moeite met concentratie
en focus bij het uitvoeren van taken
• Samenstelling voor tijdens het studeren

InTune®

Concentratiesamenstelling 10 ml
Productnummer: 41840001
Inkoop: 31,00 €/ 39 PV
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PRODUCT OMSCHRIJVING
InTune is een gepatenteerde samenstelling van
zorgvuldig geselecteerde essentiële oliën die de
concentratie en focus helpen te versterken. Op alle
leeftijden kan het soms lastig zijn geconcentreerd en
gefocust te blijven. Dit is extra belangrijk in tijden van
ontwikkelen, groeien en bij het aanleren van gewoontes,
als basis voor het verdere leven. De zorgvuldig
geselecteerde essentiële oliën in dōTERRA’s InTune
concentratiesamenstelling werken samen en
ondersteunen bij moeite met concentratie en focus bij
het uitvoeren van taken. Sandelhout, wierook en limoen
zorgen voor helderheid, terwijl patchoulie, ylang ylang en
roomse kamille een kalmerende en verzachtende
werking hebben. Het aangename aroma van de InTune
concentratiesamenstelling maakt het product makkelijk
en prettig in gebruik.
GEBRUIK
• Breng aan op de slapen en achterin de nek bij het
uitvoeren van taken die concentratie vereisen.
• Breng aan op de polsen of op de rug van uw hand,
inhaleer diep om het gevoel van helderheid te
ervaren.
• Gebruik InTune op uw werk om u te kunnen focussen
en bij een middag dip.
GEBRUIKSAANWIJZING
Topisch gebruik: Breng 1-2 druppels aan op het
gewenste gebied. Bij een gevoelige huid kunt u de olie
verdunnen met dōTERRA’s gefractioneerde kokosolie.
Zie andere veiligheidsinstructies hier onder.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Mogelijk gevoeligheid van de huid. Buiten bereik van
kinderen houden. Bij zwangerschap en behandeling door
een arts, raadpleeg eerst uw arts. Vermijdt contact met de
ogen, het binnenoor en andere gevoelige gebieden. Bij een
gevoelige huid kunt u de olie verdunnen met dōTERRA’s
gefractioneerde kokosolie. Vermijdt zonlicht of uv- straling
binnen 12 uur na het aanbrengen van het product.
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