
KARTA PRODUKTU

PODSTAWOWE KORZYŚCI
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OPIS PRODUKTU
Mieszanka InTune jest opatentowaną mieszanką olejków 
eterycznych, która korzystnie wpływa na koncentrację. 
Niezależnie od wieku, skupienie się na zadaniu bywa 
czasami trudne. Starannie dobrane olejki eteryczne w 
mieszance wspomagającej koncentrację dōTERRA InTune 
działają wspólnie, aby pomóc utrzymać koncentrację na 
wykonywanym zadaniu. Olejki eteryczne z sandałowca, 
kadzidła oraz limonki pomagają zachować jasność umysłu, 
podczas gdy olejki z paczuli, ylang ylang i rumianku 
rzymskiego zapewniają kojącą i uspokajającą atmosferę.

UŻYCIE
• Stosuj mieszankę InTune miejscowo na nadgarstki,  

aby poprawić koncentrację w pracy.

• Wmasuj mieszankę InTune w podeszwy stóp dzieci,  
aby poprawić ich koncentrację i pomóc im utrzymać 
uwagę na wykonywanym zadaniu.

• Nałóż mieszankę InTune na skronie i kark przed 
rozpoczęciem zadania.

SPOSÓB UŻYCIA
Miejscowe: Wyłącznie do użytku miejscowego. Użyj 
aplikatora z kulką, który jednocześnie perfumuje, pielęgnuję 
i masuje skórę.

UWAGI 
Może powodować podrażnienia skóry. Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. Jeśli jesteś w ciąży lub znajdujesz się pod 
opieką lekarską, skonsultuj się ze swoim lekarzem. Unikać 
kontaktu z oczami, wewnętrzną częścią uszu i innymi 
wrażliwymi obszarami. Unikaj światła słonecznego i promieni 
UV przez co najmniej 12 godzin po zastosowaniu.

Składniki: olejek z kory sandałowca 
zachodnioindyjskiego (Amyris balsamifera), olejek  
z paczulki (Pogostemon cablin), olejek z Boswellia 
carterii, olejek ze skórki Citrus aurantifolia (limonka), 
olejek z kwiatów jagodlinu wonnego (Cananga odorata), 
olejek z hawajskiego drzewa sandałowego (Santalum 
Paniculatum), olejek z kwiatów rumianku rzymskiego 
(Anthemis nobilis), limonen*, benzoesan benzylu*, 
linalol*, salicylan benzylu*, geraniol*, eugenol*.

• Mieszanka InTune jest prawnie zastrzeżoną 
mieszanką olejków eterycznych, które wspólnie 
pomagają w chwilach nieuwagi.

• Mieszanka InTune może być stosowana miejscowo 
w celu poprawy koncentracji.

• Idealny towarzysz nauki, pomoże być na bieżąco  
z zadaniami.

• Stosuj z łatwością dzięki wygodnej buteleczce z kulką.

• Mieszanka jest wzbogacona olejkami eterycznymi 
z sandałowca, kadzidła i limonki dla zapewnienia 
jasności umysłu, a także olejkami z paczuli, ylang 
ylang i rumianku rzymskiego dla właściwości kojących.

InTune™

*Naturalnie występujące związki oleju.
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Mieszanka wspomagająca koncentrację 
10 ml


