Serenity™

Beroligende blanding 15 ml

EUROPE
PRODUKT INFORMASJON

PRODUKTBESKRIVELSE
dōTERRA Serenity eterisk oljeblanding har en
beroligende og avslappende aroma som lindrer sjelen,
og gir en trygg havn fra livets daglige stressfaktorer. De
eteriske oljene i denne må-ha blandingen har blitt
omhyggelig valgt for å minske følelsen av spenning, roe
ned og gi en fredelig følelse. dōTERRA Serenity er en
perfekt blanding å ha i duftsprederen ved sengetid for
en god natts søvn, for å roe en urolig baby eller barn,
eller for å bidra til å redusere bekymring og stress, som
mange plages av. Serenity kombinerer beroligende
dufter av Lavendel, Merian, romersk Kamille, og Ylang
Ylang med varme aromaer av Hawaiian Sandalwood og
Vanilje for å skape en eterisk oljeblanding for familie og
individuelle behov -en oljeblanding som blir verdsatt i
alle hjem.
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Ingredienser:
Lavendelblomst, blader av søt Merian, Romersk
kamille blomst, Ylang Ylang blomst, eterisk olje
fra Hawaisk sandeltre og absolut av
Vaniljebønne.
Aromatisk beskrivelse:
Søt, varm, pudderaktig.

VIKTIGSTE EGENSKAPER
• Lindrer og roer ned sansene med sin
beroligende, fornyende duft
• Fremmer avslapping og et beroligende
miljø før søvn
• Sprer en subtil aroma, ideelt for avslapning
• Minsker følelser av spenning og uro

dōTERRA Serenity

BRUKSOMRÅDER
• Bruk under føttene ved sengetid for å slappe av før du
sovner.
• Tilsett 2-3 dråper i et varmt bad med Epsom salt for en
fredelig , fornyende aroma.
• Ha i duftsprederen for å bidra til å fremme avslapning
og redusere stress.
• Bruk på et egnet kjedeanheng for å bidra til å redusere
engstelige følelser i løpet av dagen.
BRUKSANVISNING
Bruk i duftspreder: Bruk 3-4 dråper i en duftspreder.
Utvortes bruk: Påfør 1-2 dråper på ønsket område.
Tynnes med dōTERRA fraksjonert kokonøttsolje for å
minske risiko for hudirritasjon. Se ytterligere
forholdsregler under.
FORHOLDSREGLER
Mulig risiko for hudirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for
barn. Hvis du er gravid, ammer eller er under medisinsk
behandling, bør du konsultere din lege før bruk. Unngå
kontakt med øyne, indre øre og sensitive områder.

Calming Blend 15 ml
Varenummer: 31090001
Innkjøpspris: 38,00 € / 42 PV

Alle ord merket med registrert varemerkesymbol er registrerte varemerker tilhørende dōTerra Holdings, LLC

©2015 doTERRA Holdings, LLC

Serenity EU PIP 110116

