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• Aroma amestecului dōTERRA Peace contribuie la 
inducerea sentimentelor de pace, liniștire și mulțumire.

• Creează o aromă reconfortantă, perfectă pentru 
meditație și practica de yoga, prin uz extern.

• Induce sentimente de pace, liniștire și mulțumire. 

• Realizat cu un amestec de uleiuri esențiale 
mentolate și florale, dōTERRA Peace contribuie la 
calmarea emoțiilor. 

• dōTERRA Peace include uleiuri relaxante și 
calmante, ca Levănțică, Măghiran, Vetiver și  
Ylang Ylang.

Ingrediente: ulei de Vetiveria Zizanoides (rădăcină), 
ulei de Lavandula Angustifolia (levănțică), ulei de 
Cananga Odorata (floare), ulei de Boswellia carterii, 
ulei de Salvia Sclarea (salvie), ulei de Origanum 
Majorana (frunză), extract de Cistus Ladaniferus 
(frunză/tulpină), ulei de Mentha Spicata (floare/
frunză/tulpină), benzoat de benzil*, salicilat de 
benzil*, limonen*, eugenol*, linalool*

DESCRIEREA PRODUSULUI
Amestecul pentru liniștire dōTERRA PeaceTM, un amestec  
de uleiuri esențiale florale și mentolate, îți reamintește că 
nu trebuie să fii perfect pentru a-ți găsi pacea. Încetinește 
ritmul, respiră adânc și reconectează-te cu sinele calm și 
echilibrat din tine. Utilizează dōTERRA Peace pentru a 
susține sentimentele de mulțumire, stăpânire și încredere. 
Pacea interioară începe cu tine – și cu câteva picături din 
Amestecul pentru liniștire dōTERRA Peace. 

UTILIZĂRI
• Aplică-l pe gât și încheieturi pentru a te ajuta să-ți 

regăsești pacea interioară. 

• Adaugă Ulei de Cocos Fracționat și folosește-l pentru un 
masaj liniștitor. 

• Aplică-l pe tălpi dimineața pentru a favoriza sentimentele 
de liniște și pace. 

• Aplică-l pe tălpi înainte de culcare. 

• Aplică-l pe ceafă, încheieturi și tălpi înainte de yoga  
sau meditație. 

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.

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.

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri.


