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BENEFICII PRIMARE

Baton dōTERRA Air™

• Aplică la nivel topic, pe piept, și inspiră profund 
pentru a te bucura de mirosul răcoros și revigorant 
al vaporilor.

• Sistem de aplicare rapid și practic.

• Are un efect răcoritor calmant prin uz local.

• Se aplică ușor pe piele, fără a lăsa o senzație 
uleioasă sau lipicioasă după aplicare.

Ingrediente: izoamil laurat, octildodecanol, ulei de 
Eucalyptus globulus (eucalipt) (frunză), ulei de Laurus 
nobilis (da� n) (frunză), ulei de Mentha Piperita 
(mentă), mentol, ulei de Melaleuca alternifolia (arbore 
de ceai) (frunză), ulei de Citrus limon (lămâie) (coajă), 
dibutil lauroil glutamidă, izoamil cocoat, dibutil 
etilhexanol glutamidă, ulei din frunze de Ravensara 
aromatica (Ravensara), � tosteril/octildodecil lauroil 
glutamat, ulei din semințe de Elettaria cardamomum 
(cardamom), ulei din frunze de Cinnamomum 
camphora (Ravintsara), tocoferol

DESCRIEREA PRODUSULUI
Dacă îți place amestecul exclusiv dōTERRA AirTM, vei aprecia 
practicitatea și simplitatea batonului dōTERRA Air. Această 
metodă de aplicare unică a amestecului de uleiuri esențiale 
dōTERRA Air poate �  utilizată local oriunde și oricând. 
Ingredientele batonului sunt formulate pentru a �  aplicate 
cu ușurință pe piele, fără a lăsa o senzație uleioasă sau 
lipicioasă după aplicare. Puterea amestecului de uleiuri 
esențiale dōTERRA Air se poate simți imediat, deoarece 
oferă o senzație de răcorire prin uz local.

UTILIZĂRI
• Folosește-l înainte de a face activitate în aer liber.

• Folosește-l pentru a bene� cia de un efect calmant ce 
susține odihna și relaxarea.

• Pachetul mic și avantajos este perfect pentru acele zile 
când ai nevoie de o susținere când ești în deplasare.

• Ține-l aproape de pat și aplică-l înainte de culcare.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Aplică în zona pieptului și a gâtului cât este necesar pentru 
a te ajuta să respiri mai ușor.

PRECAUŢII
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Dacă sunteți gravidă sau vă a� ați sub observația unui 
medic, cereți sfatul medicului. Evită lumina directă a soarelui 
sau razele ultraviolete timp de până la 12 ore după aplicare. 
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