
Składniki: olejek ze skórki limonki (Citrus aurantifolia), 
olejek z owoców litsei (Litsea cubeba), olejek z 
cynamonowca kadzidłowego (Cinnamomum cassia), 
olejek z liści eukaliptusa cytrynowego (Eucalyptus 
citridora), olejek z liści drzewa herbacianego 
(Melaleuca Alternifolia), olejek z drewna żywotnika 
(Thuja plicata), olejek z liści eukaliptusa kochii 
(Eucalyptus kochii), olejek z liści/łodygi kolendry 
(Coriandrum sativum), olejek z lawendy mieszańcowej 
(Lavandula hybrida), olejek z liści mirtu cytrynowego 
(Backhousia citridora), limonen*, cytral*, aldehyd 
cynamonowy, linalol*, kumaryna*.

KARTA PRODUKTU
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Mieszanka odświeżająca  15 ml

• Formuła obejmuje olejki eteryczne CPTG™ 
(Testowana Certyfikowana Czysta Jakość) słynące 
z oczyszczających składników, takich jak limonen, 
cytral i neral.

• Mieszanka zawiera olejek z eukaliptusa kochii, 
wyróżniający się najwyższym stężeniem 
1,8-cyneolu. 

• Produkt cechuje się świeżym, cytrusowym 
aromatem.

OPIS PRODUKTU
Charakterystyczna mieszanka dōTERRA abode to 
energizujące połączenie olejków eterycznych CPTG™ 
(Testowana Certyfikowana Czysta Jakość), w tym 
destylowanego olejku z limonki, litsei, kasji, eukaliptusa 
cytrynowego, drzewa herbacianego, żywotnika, eukaliptusa 
kochii, kolendry (nać), lawendyny oraz mirtu cytrynowego. 
Ta formuła jest bogata w skuteczne składniki, takie jak 
limonen, cytral, neral oraz 1,8-cyneol. Eukaliptus kochii, 
występujący wyłącznie na półpustynnych terenach 
Zachodniej Australii, cechuje się najwyższym stężeniem 
1,8-cyneolu (zwanego też eukaliptolem) spośród wszystkich 
olejków eukaliptusowych. Olejek dōTERRA abode zadba 
o odświeżenie, kiedy najbardziej tego potrzebujesz.

UZYCIE
• Zadbaj o obecność tego produktu w Twojej łazience, aby 

cieszyć się oczyszczeniem i odświeżeniem skóry.

• Miej ze sobą świeży aromat mieszanki abode, 
gdziekolwiek jesteś.

• Przed dniem pewnym wyzwań zadbaj o specjalny rytuał 
i użyj mieszanki abode.

SPOSÓB UŻYCIA
Masaż: wymieszać 5 kropli z 10 ml olejku bazowego. 
Kąpiel: wymieszać 5 kropli z 5 ml olejku bazowego. 
Perfumowanie: wymieszać 1 kroplę z 10 kroplami olejku 
bazowego. 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 
ciała. Unikaj światła słonecznego i promieni UV przez co 
najmniej 12 godzin po zastosowaniu.

* Naturalnie występujące związki


