dōTERRA Breathe® Touch
Luftveisblandingen 10 ml Roll-On

PRODUKT INFORMASJON

PRODUKTBESKRIVELSE
Opplev den beroligende og avkjølende dunsten av den
eteriske oljeblandingen dōTERRA Breathe. Nå finnes den i
en Touch variant som er mild og lett å påføre. dōTERRA
Breathe Touch er en sammensatt olje av Fraksjonert
kokosnøttolje, laurbærblad, Peppermynte plante, Melaleuca
blad, sitronskall, kardemomme frø, Ravintsara blad og
Ravensara blad. Den opprettholder følelsen av åpne
luftveier og at det er lettere å puste. Påfør den utvortes på
brystet eller under føttene for å redusere eventuelle
påvirkning av sesongavhengige utfordringer, eller for å få
bedre søvn. dōTERRA Breathe Touch er trygg å bruke for
alle familiemedlemmer. Dette er en roll-on som er enkel å
påføre og som du kan bruke når som helst.

BRUKSOMRÅDER
Påføring:
Ingredienser: Fraksjonert kokosnøttolje,
laurbærblad, Peppermynte plante, Melaleuca blad,
sitronskall, kardemomme frø, Ravintsara blad og
Ravensara blad
Aromatisk beskrivelse: Peppermynteaktig,
forfriskende og frisk luft

HOVEDFORDELER
• Avkjølende og lindrende dunst
• Beroligende duft som fremmer avslappende
omgivelser
• Hjelper med å redusere effekten av
sesongrelaterte utfordringer

• Påføres på brystet eller føttene når du opplever at
sesong- og miljøavhengige utfordringer er høye
• Kan bruken når du er utendørs for å redusere effekten av
sesongavhengige utfordringer
• Påføres i nakken, på brystet og under føttene for å
fremme en avslappende søvn.

BRUKSANVISNING
Utvortes bruk: Påføres på ønsket område. Se informasjon
om forholdsregler under.

FORHOLDSREGLER
Mulig hudirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Når
du er gravid eller under medisinsk behandling bes du
konsultere din lege før bruk.
Unngå kontakt med øyne, indre øret og sensitive områder.
Unngå sollys eller UV stråler inntil 12 timer etter at du har
oljen på huden.

dōTERRA Breathe® Touch
Respiratory Blend 10 ml roll-on
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