Lemon Eucalyptus (eucalipt citronat)
Eucalyptus citriodora 15 ml
PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Originar din nordul Australiei, eucaliptul citronat este o
specie de eucalipt înalt, cu scoarță netedă, rășină albastră
și parfum de lămâie. Uleiul de eucalipt citronat oferă
numeroase beneficii prin uz extern, având o acțiune
puternică benefică pentru piele. Eucaliptul citronat este
cunoscut, de asemenea, pentru aroma sa revigorantă, care
contribuie la crearea unui mediu înviorător. Păstrează acest
ulei la îndemână când ai nevoie de un plus de vitalitate.

UTILIZĂRI
• Pulverizează-l în aer, pentru a crea o ambianță pozitivă,
cu un parfum proaspăt și vesel.
• În cadrul rutinei de îngrijire a tenului, adaugă una-două
picături de ulei de eucalipt citronat la loțiunea ta
preferată pentru curățarea tenului dōTERRA.
• Aplică una-două picături în palmă și freacă-ți palmele
împreună, pentru a-ți induce bună-dispoziție și
pozitivitate la început de zi.
Descrierea aromatică: proaspăt, citronat

BENEFICII PRIMARE
• Contribuie la purificarea pielii
• Aromă revigorantă care binedispune
• Oferă numeroase beneficii prin uz extern
• Adiția perfectă la un masaj liniștitor

• Combină trei-patru picături cu ulei de cocos fracționat,
pentru un masaj cu efect calmant, care binedispune.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz aromatic: Pune trei-patru picături în difuzorul tău
preferat.
Uz extern: Aplică una sau două picături în zona dorită.
Diluează-l cu ulei cărăuș, pentru a reduce la minimum orice
probleme de sensibilitate a pielii.

PRECAUŢII

Lemon Eucalyptus
(eucalipt citronat)

Eucalyptus citriodora 15 ml

Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau vă aflați sub
observația unui medic, cereți sfatul medicului. Evitați
contactul cu ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile.

Numărul de catalog: 60210226

Toate 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

©2020 dōTERRA Holdings, LLC Lemon Eucalyptus PIP RO 020320

