dōTERRA Balance™
Amestec pentru echilibrare 15 ml
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DESCRIEREA PRODUSULUI
Aroma proaspătă și lemnoasă a amestecului dōTERRA
BalanceTM este perfectă atunci când ai nevoie de puțină
armonie în viața ta. Uleiurile esențiale de molid, lemn de Ho,
tămâie, mușețel albastru marocan și mușețel german sunt
combinate în proporții perfecte cu ulei de cocos fracționat,
pentru a oferi un parfum ispititor, care, prin aplicare locală,
favorizează calmul, relaxarea și starea de bine.

UTILIZĂRI
• Aplică Balance pe gât și încheieturi pentru a te ajuta să-ți
regăsești calmul.
• Combină Balance cu săruri Epsom, într-o baie caldă
relaxantă.
• Utilizează-l pentru a crea o atmosferă calmă atunci când
meditezi sau practici yoga.
• Aplică-l pe tălpi pentru a favoriza echilibrul interior pe
parcursul întregii zile.
Ingrediente: Ulei de Cocos Nucifera (cocos),
ulei de Picea Mariana (ramură/frunză), ulei de
Cinnamomum Camphora Linaloolifera (frunză),
ulei de Boswellia carterii, ulei de Tanacetum
Annuum (floare/frunză/tulpină), ulei de Chamomilla
Recutita (mușețel german), extract de Osmanthus
fragrans (floare), limonen*, linalool*

BENEFICII PRIMARE
• dōTERRA Balance este formulat cu uleiuri esențiale
benefice la nivel emoțional, care conlucrează
pentru a crea o senzație de calm și stare de bine.
• Aroma amestecului dōTERRA Balance este dulce și
lemnoasă, fiind parfumul perfect pentru susținerea
sentimentelor de echilibru și liniște.

• Aplică-l local înainte de culcare pentru a te stabiliza și a
favoriza visele plăcute.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Pentru masaj, amestecă 5 picături cu 10 ml de ulei cărăuș.
Pentru baie, amestecă 5 picături cu 5 ml de ulei cărăuș.
Pentru utilizarea ca parfum, amestecă 1 picătură cu 10
picături de ulei cărăuș. Doar pentru uz extern.

PRECAUŢII
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor. Solicită sfatul medicului dacă ești gravidă sau sub
tratament. A se evita contactul cu ochii, interiorul urechilor
și zonele sensibile.

• Cu uleiuri esențiale de molid, lemn de ho, mușețel
albastru marocan, mușețel german și tămâie.

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri
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