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OPIS PRODUKTU
Mieszanka kojąca Deep Blue łączy osiem olejków 
eterycznych znanych z zapewniania poczucia komfortu i 
uczucia chłodzenia stawów i mięśni. Połączenie golterii i 
mięty pieprzowej ma wyjątkowo kojący wpływ na nasze 
ciało, zwłaszcza po intensywnym treningu. Te olejki 
eteryczne zapewniają ukojenie plecom, nogom i stopom.

UZYCIE
• Użyj olejku Deep Blue do masażu, aby wykorzystać jego 

kojące i chłodzące właściwości. 

• Rozcieńcz mieszankę Deep Blue z frakcjonowanym 
olejem kokosowym i wmasuj w nogi dziecka.

• Wmasuj w stopy oraz kolana przed treningiem i po nim, 
aby uzyskać odpowiednio efekt pobudzający i kojący. 

• Po wielogodzinnej pracy przy komputerze nanieś 
mieszankę olejków eterycznych Deep Blue na palce, 
nadgarstki, ramiona i szyję. 

• Na koniec długiego dnia rozcieńcz kilka kropli mieszanki 
kojącej Deep Blue™ we frakcjonowanym oleju 
kokosowym i wmasuj w wybrane miejsca. 

• Wmasuj w dolną część pleców po długim dniu.

SPOSÓB UŻYCIA
Masaż: wymieszać 5 kropli z 10 ml olejku nośnikowego. 
Kąpiel: wymieszać 5 kropli z 5 ml olejku nośnikowego. 
Perfumowanie: wymieszać 1 kroplę z 10 kroplami olejku 
nośnikowego. Wyłącznie do użytku miejscowego.

UWAGA 
Może powodować podrażnienia skóry. Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli jesteś w 
ciąży lub trakcie leczenia. Unikać kontaktu z oczami, 
wewnętrzną częścią uszu i innymi wrażliwymi obszarami.

©2023 dōTERRA Holdings, LLC  PL EU Deep Blue™ PIP  020323

Deep Blue™

Mieszanka Kojąca  5 ml

PODSTAWOWE KORZYŚCI

• Ta kojąca kombinacja olejków eterycznych z 
certyfikatem CPTG Certified Pure Tested Grade 
(Testowana Certyfikowana Czysta Jakość) pomaga 
zmniejszyć napięcie. 

• Mieszanka Deep Blue zapewnia efekt ukojenia, 
przynosząc ulgę stawom i chłodząc mięśnie. 

• Stosowany miejscowo na skórę wywołuje uczucie 
chłodzenia. 

• Zastosuj podczas kojącego masażu po długim 
dniu, aby ukoić zmęczone ciało.

Składniki: Olejek z liści golterii (Gaultheria 
procumbens), olejek z kory cynamonowca 
kamforowego (Cinnamomum camphora), olejek z 
mięty pieprzowej (Mentha piperita), olejek z kwiatów 
Cananga odorata, olejek z kwiatów kocanki włoskiej 
(Helichrysum italicum), olejek z kwiatów wrotycza 
marokańskiego (Tanacetum annuum), olejek z 
kwiatów rumianku pospolitego (Chamomilla recutita 
(Matricaria)), wyciąg z kwiatów Osmanthus fragrans, 
benzoesan benzylu*, salicylan benzylu*, eugenol*, 
farnezol*, geraniol*, limonen*, linalol*.

*Naturalnie występujące związki olejowe.


