InTune™

Focus-blanding 10 ml Roll-on
PRODUKTINFORMASJONSIDE

PRODUKT BESKRIVELSE
InTune er en merkebeskyttet blanding av eteriske oljer som gir
en følelse av økt fokus når den pustes inn. Uansett alder kan
det være vanskelig å alltid ha fullt fokus på oppgaver. De nøye
utvalgte eteriske oljene i dōTERRA InTune fokusblanding
arbeider sammen og gir støtte til de som har vanskelig for å
konsentrere seg om en oppgave. Sandalwood, Frankincense, og
Lime gir en følelse av klarhet, mens Patchouli, Ylang Ylang, og
Roman Chamomile gir en lindrende og beroligende atmosfære.

BRUKSOMRÅDER
• Bruk utvortes på håndleddene for å gi en følelse av fokus
gjennom arbeidsdagen.
• Bruk på et leiresmykke og plasser på pulten eller et
annet nøkkelområde i et klasserom.
• Påfør barnets fotblader for å fremme fokus og evnen til
å konsentrere seg om en oppgave.
Ingredienser: Eterisk olje fra Amyris Bark, Patchouli
blad, Frankincense harpiks, Lime skall, Ylang Ylang
blomst, Hawaiian Sandalwood, Roman Chamomile
blomst

DE VIKTIGSTE EGENSKAPENE
• InTune-blandingen er en varemerket blanding av
eteriske oljer som arbeider sammen for å være til
hjelp i stunder der du lett føler deg distrahert.
• InTune kan påføres utvortes for å fremheve og
opprettholde en følelse av fokus.
• Den perfekte studievennen som hjelper brukeren
å holde konsentrasjonen.
• Påfør med en praktisk roll-on flaske.
• Beriket med Sandalwood, Frankincense, og Lime
for klarhet sammen med Patchouli, Ylang Ylang,
og Roman Chamomile for lindrende kvaliteter.

• Påfør på håndledd eller hender, og inhaler for å fremme
følelser av klarhet.
• Påfør på tinninger og bak på nakken før oppgaver som
krever konsentrasjon.

BRUKSANVISNING
Utvortes: Kun for utvortes bruk. Rull på huden for å gi duft,
hudpleie eller massasje. Fortynn med baseolje for å
minimere hudfølsomhet. Se videre forholdsregler nedenfor.

FORHOLDSREGLER
Mulig hudsensitivitet. Hold utenfor barns rekkevidde.
Snakk med legen din hvis du er gravid, ammende, eller
under legehjelp. Unngå kontakt med øyne, det indre øret,
og sensitive områder. Unngå sollys eller UV-stråler i minst
12 timer etter påføring av produkt.
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