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Harvest Spice
Amestec pentru întâlniri  15 ml

• Combină uleiuri esențiale CPTG de Cassia, 
Cuișoare, Nucșoară, Scorțișoară, Cedru și Eucalipt.

• Conținutul de eucalipt poate fi benefic pentru 
îmbunătățirea dispoziției.

• Perfect pentru toamnă.

• Are o aromă caldă, condimentată și suavă.

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Harvest Spice Amestec pentru întâlniri combină uleiuri 
esențiale CPTGTM asociate frecvent cu capacitatea de a 
evoca amintiri plăcute, incluzând cassia, cuișoare, eucalipt, 
cedru, nucșoară și scorțișoară. Acest amestec unic creează 
o aromă caldă, condimentată și suavă care te duce cu 
gândul la toamnă. Prin uz extern, Harvest Spice poate ajuta 
la îmbunătățirea dispoziției, datorită conținutului de ulei 
esențial de eucalipt. În plus, uleiul esențial de cedru este 
cunoscut pentru efectele sale benefice de echilibrare.

UTILIZĂRI
• Adaugă o picătură la crema ta hidratantă preferată 

dōTERRA.

• Dăruiește-l prietenilor și familiei pentru a sărbători 
trecerea la un nou anotimp.

• Aplică-l local pentru a te bucura de aroma caldă și 
condimentată de toamnă.

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.

Ingrediente: ulei de Cinnamomum Cassia (scoarță), 
ulei de Eugenia Caryophyllus (cuișoare) (mugure), ulei 
de Eucalyptus Globulus (frunză), ulei de Juniperus 
Virginiana (lemn), ulei de Myristica Fragrans 
(nucșoară) (sâmbure), ulei de Cinnamomum 
Zeylanicum (scoarță), benzoat de benzil*, 
cinamaldehidă*, eugenol*, limonen*, linalol*

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri.


