
Ingredienser: Oljet av skallet på Citrus aurantifolia 
(lime), olje av frukten på Litsea cubeba, olje av 
Cinnamomum cassia, olje av Eucalyptus citridora, olje 
av bladet på Melaleuca alternifolia (tetre), olje av treet 
Thuja plicata, olje av bladet på Eucalyptus kochii, olje 
av bladet/stengelen på Coriandrum sativum 
(koriander), olje av Lavandula hybrida, oljet av bladet 
på Backhousia citridora, limonen*, citral*, 
fenylakrolein*, linalool* , kumarin*.

PRODUKTINFORMASJONSIDE

 Alle ord som er varemerket, med registrerte varemerke, eller registrert varemerke symbol er varemerker eller registrerte varemerker hos doTERRA Holdings, LLC

DE VIKTIGSTE EGENSKAPENE

©2022 dōTERRA Holdings, LLC  NO EU dōTERRA abōde™ PIP  220922

dōTERRA abōde™

Oppfriskende blanding  15 ml

• Består av eteriske oljer av CPTG™-kvalitet som er 
kjent som sine rensende bestanddeler, inkludert 
limonen, geranial og neral.

• Inneholder Kochii Eucalyptus, som har den høyeste 
konsentrasjonen av 1,8-cineol. 

• Avgir en frisk duft av sitrus.

PRODUKT BESKRIVELSE 
Signaturblandingen dōTERRA abōde™ er en dynamisk 
kombinasjon av eteriske oljer av CPTG™-kvalitet, inkludert 
destillert Lime, Litsea, Cassia, Lemon Eucalyptus, Tea Tree, 
Arborvitae, Kochii Eucalyptus, Cilantro, Lavandin og Lemon 
Myrtle. Den er rik på virkningsfulle bestanddeler som 
limonen, geranial, neral og 1,8-cineole. Kochii Eucalyptus, 
som bare finnes i de semitørre innlandsområdene vest i 
Australia, har faktisk den høyeste konsentrasjonen av 
1,8-cineol, eller eukalyptol, av de tilgjengelige 
eukalyptusoljene. Med dōTERRA abōde kan du alltid føle 
deg frisk og pigg.

BRUKSOMRÅDER
• Blandingen har en rensende og foryngende effekt på 

huden, så den er fin å oppbevare i baderomsskapet.

• Ta med deg den friske duften av abode uansett  
hvor du går.

• Før en travel dag kan du bruke abode som et ledd i 
morgenrutinen og skape ditt eget personlige tilfluktssted.

BRUKSANVISNING
Bland abōde med en bærerolje og påfør med en 
konsentrasjon på 3,5 %. Dette tilsvarer omtrent 35 dråper 
per 100 ml bærerolje (35 dråper - 3,5 ml).

FORHOLDSREGLER 
Ikke bruk ufortynnet! Kan forårsake hudirritasjon. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. Kontakt legen din 
dersom du er gravid eller under behandling. Unngå øyne, 
indre ører og sensitive områder. Unngå sollys og UV-stråler i 
minst 12 timer etter påføring.

*Naturlig forekommende oljeforbindelser


