dōTERRA Forgive™
Amestec pentru reînnoire 5 ml

PAGINA CU INFORMAŢII DESPRE
PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Aroma proaspătă, lemnoasă a Amestecului pentru reînnoire
dōTERRA ForgiveTM favorizează sentimentele de mulțumire,
ușurare și răbdare. Când începi un proces de iertare,
Amestecul pentru reînnoire doTERRA Forgive îți este alături
pentru a te încuraja și a-ți aminti să te eliberezi de
ranchiună și să mergi mai departe.

UTILIZĂRI
• Aplică-l pe gât și încheieturi pentru a-ți induce sentimente
de răbdare.
• Aplică-l pe punctele de puls și la nivelul inimii pe parcursul
întregii zile pentru a favoriza echilibrul emoțional și senzația
de mulțumire.
• Aplică-l pe tălpi dimineața pentru a favoriza sentimentele
de răbdare.
Ingrediente: ulei de Picea Mariana (ramură/frunză),
ulei de Citrus Aurantium Bergamia (bergamotă)
(coajă), ulei de Juniperus Communis (fruct), ulei de
Citrus limon (lămâie) (coajă), ulei de Commiphora
Myrrha, ulei de Thuja Plicata (lemn), ulei de Cupressus
Nootkatensis (lemn), ulei de Thymus Vulgaris
(cimbru), ulei de Cymbopogon Winterianus (frunză),
limonen*, linalool*, citronelol*

BENEFICII PRIMARE
• Favorizează echilibrul emoțional în viața de zi cu zi.
• Amestecul de uleiuri esențiale dōTERRA Forgive
folosește o combinație de uleiuri esențiale
arboricole și ierboase, care ajută la atingerea
echilibrului emoțional.

• Adaugă Ulei de cocos fracționat și folosește-l pentru un
masaj liniștitor, care induce sentimente de serenitate.

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. Evitați contactul cu ochii, interiorul urechilor și
zonele sensibile. A se evita expunerea la lumina soarelui și
la razele ultraviolete pentru cel puțin 12 ore de la aplicare.

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri.
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