dōTERRA Balance™
Jordende blanding 15 ml

PRODUKTINFORMASJONSSIDE

PRODUKTBESKRIVELSE
Balance, som har en frisk og treaktig duft, er perfekt når du
har behov for litt harmoni i livet ditt. Eteriske oljer av gran,
ho-tre, frankincense, blå reinfann og blå kamille danner en
perfekt blanding med Fractionated Coconut Oil og gir en
forlokkende duft som når den påføres utvortes, fremmer ro,
avslapping og velvære.

BRUKSOMRÅDER
• Påfør Balance på hals og håndledd for å fremme følelser
av ro.
• Virker avslappende hvis den kombineres med epsomsalt
i et varmt bad.
• Brukes for å skape et beroligende miljø når du mediterer
eller praktiserer yoga.
• Påføres fotbladene for å fremme følelser av balanse
gjennom dagen.

Ingredienser: Olje av Cocos nucifera (kokosnøtt), olje
av grenene/bladene på Picea mariana, olje av bladet
på Cinnamomum camphora linaloolifera, olje av
Boswellia carterii, olje av blomsten/bladet/stengelen
på Tanacetum annuum, olje av Chamomilla recutita
(kamille), ekstrakt av blomsten på Osmanthus
fragrans, limonen*, linalool*

DE VIKTIGSTE EGENSKAPENE
• dōTERRA Balance består av emosjonelt gunstige
eteriske oljer som sammen skaper en fornemmelse
av ro og velvære.

• Påføres utvortes før leggetid for å roe ned og fremme
fredelige drømmer.

BRUKSANVISNING
Til massasje, bland 5 dråper med 10 ml baseolje. Til et bad,
bland 5 dråper med 5 ml baseolje. Til parfymering, bland
1 dråpe med 10 dråper baseolje. Kun for utvortes bruk.

FORHOLDSREGLER
Hudirritasjon kan forekomme. Oppbevares utilgjengelig
for barn. Rådfør deg med legen din hvis du er gravid eller
i behandling. Unngå kontakt med øyne, de indre delene
av øret og sensitive områder.

• dōTERRA Balance avgir en søt og treaktig aroma som
er perfekt for å fremme følelser av balanse og ro.
• Inneholder de eteriske oljene Spruce, Ho Wood,
Blue Tansy, Blue Chamomile og Frankincense.

*Naturlig forekommende oljeforbindelser.
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