
©2023 dōTERRA Holdings, LLC  RO EU dōTERRA Console™ PIP  160323Toate cuvintele care conțin simbolul de marcă în curs de înregistrare sau marcă înregistrată sunt mărci în curs de înregistrare sau mărci înregistrate ale companiei dōTERRA Holdings, LLC

BENEFICII PRIMARE

• Aroma florală dulce a amestecului dōTERRA 
Console a fost creată pentru a încuraja o stare 
plină de speranță.

• dōTERRA Console este realizat din ingrediente 
arboricole și florale, cu puternice proprietăți 
regenerante și de echilibrare.

PAGINĂ INFORMAȚII PRODUS 

dōTERRA Console™

Amestec pentru alinare  5 ml

DESCRIEREA PRODUSULUI
Amestecul pentru alinare dōTERRA Console™ utilizează 
uleiuri esențiale florale dulci și arboricole pentru a induce  
o senzație de alinare și de speranță. Amestecul pentru 
alinare dōTERRA Console te poate ajuta să găsești bucuria 
și fericirea în viața ta.

UTILIZĂRI
• Adaugă Ulei de Cocos Fracționat și folosește-l pentru un 

masaj liniștitor. 

• Dăruindu-i persoanei dragi o sticluță de dōTERRA 
Console îi poți arăta că te gândești la ea, în special 
atunci când are mai mare nevoie de tine.

• Aplică-l pentru a crea o stare plină de speranță. 

• Aplică-l pe piele dimineața pentru a favoriza alinarea  
și optimismul.

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. Persoanele gravide sau cele aflate sub tratament ar 
trebui să solicite sfatul medicului. A se evita contactul cu 
ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile.

Ingrediente: ulei de Boswellia carterii, ulei de 
Pogostemon Cablin, ulei de Cananga Odorata (floare), 
extract de Cistus Ladaniferus (frunză/tulpină), ulei de 
Amyris Balsamifera (scoarță), ulei de Santalum Album 
(santal), ulei de Rosa damascena (floare), extract de 
Osmanthus fragrans (floare), Benzoat de benzil*, 
salicilat de benzil*, citronelol* eugenol*. farnesol*, 
geraniol*, limonen*, linalool*

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri


