Holiday Joy

Amestec de uleiuri esenţiale 15 ml
PAGINĂ INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Umpleţi-vă casa cu aroma îmbietoare a amestecului de
uleiuri esenţiale Holiday Joy (Bucurie de sărbători). Aroma
caldă şi dulce a amestecului Holiday Joy creează un mediu
primitor pentru întâlnirile de sărbători. Acest amestec
brevetat combină aromele de portocală sălbatică,
scorţişoară, nucşoară şi cuişoare cu mirosul proaspăt şi
diafan de brad siberian şi brad Duglas, creând un
amestec de uleiuri esenţiale care este o tradiţie de
Crăciun dōTERRA.

MOD DE UTILIZARE
• Aplicaţi pe articole de îmbrăcăminte, paltoane şi eşarfe
pentru a vă menţine energia în timpul cumpărăturilor
de sărbători.
• Pulverizaţi pe pomul de Crăciun, ghirlande sau coroniţe
pentru o aromă proaspătă specifică sărbătorilor de iarnă.

Compoziţie: uleiuri esenţiale de brad siberian,
portocală sălbatică, muguri de Eugenia caryophyllata
(cuişoare), scorţişoară, Cassia, brad Duglas, nucşoară
şi extract de vanilie.
Descrierea aromei: iute, caldă, dulce, proaspătă

BENEFICII PRINCIPALE
• Îmbunătăţeşte starea de spirit şi
stimulează simţurile

Holiday Joy

Essential Oil Blend 15 ml

• Adăugaţi una sau două picături într-un potpourri făcut
acasă, împachetaţi-l într-o pungă decorativă transparentă
şi oferiţi-l cadou la petrecerea de sărbători.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Difuzare: puneţi trei sau patru picături în difuzorul ales.
Uz extern: pentru masaj, amestecaţi 5 picături cu 10 ml
ulei cărăuş. Pentru baie, amestecaţi 5 picături cu 5 ml ulei
cărăuş. Pentru parfumare, amestecaţi 1 picătură cu
10 picături de ulei cărăuş.

PRECAUŢII
Posibile reacţii la nivel cutanat. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor. Consultaţi medicul în cazul în care sunteţi
însărcinată sau urmaţi un tratament. Evitaţi contactul cu
ochii, interiorul urechilor şi zonele sensibile. Evitaţi
expunerea la lumina solară directă sau la raze UV timp de
12 ore după aplicare.

Număr de catalog: 60204711
Preţ de membru: 19,50 €
PV: 24,50
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