
KARTA PRODUKTU

Wszystkie wyrazy opatrzone symbolem znaku towarowego lub zastrzeżonego znaku towarowego są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi dōTERRA Holdings, LLC

OPIS PRODUKTU
Niezmiennie jest to jeden z bestsellerów dōTERRA: olejek z 
mięty pieprzowej zawsze warto mieć pod ręką. Olejek z 
mięty pieprzowej, dodany do deserów, napojów, koktajli, a 
nawet potraw wytrawnych, zapewnia im orzeźwiający, 
miętowy smak. Wysoka zawartość mentolu, która występuje 
w olejku eterycznym Mięta pieprzowa dōTERRA, odróżnia 
ten doskonałej jakości olejek z mięty pieprzowej od innych 
produktów. Mięta pieprzowa jest również często dodawana 
do pasty do zębów i gumy do żucia, wspomagając 
pielęgnację jamy ustnej.

UŻYCIE
• Spróbuj dodać jedną kroplę olejku z mięty pieprzowej do 

porannego koktajlu, aby rozpocząć nowy dzień tak rześko 
jak nigdy wcześniej.

• Kiedy upalne letnie dni stają się nie do wytrzymania, 
dodaj jedną kroplę olejku z mięty pieprzowej do szklanki 
wody z pokrojonymi owocami, np. truskawkami lub 
limonkami, aby uzyskać pyszny napój.

• Wymieszaj z wodą kroplę olejku z mięty pieprzowej i 
kroplę olejku cytrynowego, a otrzymasz odświeżający płyn 
do płukania jamy ustnej.

MIĘTOWE ORZEŹWIENIE
Jeśli jesteś fanem napojów orzeźwiających, olejek z mięty 
pieprzowej jest Twoim nowym hitem! Kiedy upalne letnie dni 
stają się nie do wytrzymania, dodaj jedną kroplę olejku z 
mięty pieprzowej do szklanki wody z truskawkami lub 
limonkami, aby uzyskać wodę smakową. To letnie 
orzeźwienie stanowi pełnię smaku bez przetworzonych 
cukrów i konserwantów, które są dodawane do napojów 
zakupionych w sklepie.

SPOSÓB UŻYCIA
Jako przyprawa.

UWAGA 
Używać tylko po rozcieńczeniu. Zażywać nie więcej niż jedną 
kroplę dziennie. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeśli 
jesteś w ciąży lub znajdujesz się pod opieką lekarską, 
skonsultuj się ze swoim lekarzem. Unikać kontaktu z 
oczami, uchem wewnętrznym, twarzą, wrażliwymi 
obszarami i błonami śluzowymi.

PODSTAWOWE KORZYŚCI

• Odświeżający i intensywny dodatek smakowy do 
koktajli smoothie, ciast i deserów.
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Peppermint (Mięta pieprzowa)
Mentha piperita  15 ml


