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DE VIKTIGSTE EGENSKAPENE

• dōTERRA Peace-blandingen har en aroma som 
utfyller følelser av fred, trygghet og tilfredshet.

• Blandingen skaper en behagelig aroma som  
er perfekt for meditasjon og yogaøvelser.

• Den fremmer følelser av fred, trøst og tilfredshet. 

• dōTERRA Peace, som består av mynte og eteriske 
oljer av blomster, kan virke beroligende på 
følelsene. 

• dōTERRA Peace inneholder noen av de mest 
avslappende og beroligende oljene, som Lavender, 
Marjoram, Vetiver og Ylang Ylang. 

PRODUKTINFORMASJONSSIDE

PRODUKTBESKRIVELSE
dōTERRA Peace™ Betryggende blanding, en eterisk 
oljeblanding av blomster og mynte, er en positiv 
påminnelse om du ikke må være perfekt for å finne ro. 
Senk tempoet, pust dypt inn og opplev en følelse av fred  
og fatning. Bruk dōTERRA Peace for å fremme følelser av 
tilfredshet, ro og trygghet. For å finne ro og fred må du 
begynne med deg selv – og et par dråper med dōTERRA 
Peace Betryggende blanding.  

BRUKSOMRÅDER
• Påfør på hals og håndledd for å fremme følelser av ro.

• Tilsettes Fractionated Coconut Oil og brukes i en 
lindrende massasje.

• Påfør på fotbladene om morgenen for å fremme følelser 
av trygghet.

• Påføres på fotbladene før du legger deg.

• Påføres bak på halsen, på håndledd og fotsåler før du 
mediterer eller praktiserer yoga.

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.  

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. 

*Naturlig forekommende oljeforbindelser.

dōTERRA Peace™

Betryggende blanding  5 ml

©2021 dōTERRA Holdings, LLC  NO EU dōTERRA Peace™ PIP  011121

Ingredienser: Olje av roten på Vetiveria Zizanoides,  
olje av Lavandula angustifolia (lavendel), olje av 
blomsten på Cananga odorata, Boswellia Carterii-olje,  
olje av Salvia sclarea (salvie), olje av bladet på 
Origanum majorana, ekstrakt av bladet/stammen på 
Cistus ladaniferus, olje av blomsten/bladet/stengelen 
på Mentha spicata, benzylbenzoat*, benzylsalisylat*,  
limonen*, eugenol*, linalool*


