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BENEFICII PRIMARE

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.

• Te poți bucura de beneficiile Neshama prin 
aplicarea locală cu ușurință, datorită roll-on-ului. 

• Ingredientul principal din Neshama, Uleiul de 
Cocos Fracționat, te poate ajuta să-ți hidratezi și 
calmezi pielea.

• Poate contribui la starea de liniște, relaxare, 
mulțumire datorită uleiului esențial de Tămâie pe 
care îl conține.

• Conține uleiurile esențiale CPTG™ de: Tămâie, 
Levănțică, Cedru, Chiparos, Mir, Nard, Portocală 
Sălbatică, Cassia și Scorțișoară.

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Neshama vine din limba ebraică și înseamnă „suflet”. A fost 
special creat pentru a ne reaminti cine suntem cu adevărat 
și cum ne conectăm unii cu alții și cu lumea din jur. Atât 
plantele cât și uleiurile esențiale au fost apreciate de-a 
lungul timpului pentru numeroasele întrebuințări și beneficii 
aduse umanității, arătând legătura intimă dintre om și 
natură. Multe dintre uleiurile esențiale din blendul pentru 
suflet Neshama au fost considerate sfinte, fiind menționate 
în vechile scripturi și utilizate încă de pe atunci, ca și astăzi, 
pentru a ne ajuta să ne conectăm cu sinele într-un mod cât 
mai profund. Acest blend plin de inspirație îmbină unele 
dintre cele mai prețuite uleiuri esențiale CPTG™ din paleta 
dōTERRA: Tămâie, Levănțică, Cedru, Chiparos, Mir, Nard, 
Portocală Sălbatică, Cassia și Scorțișoară. În momentele 
dificile, aplicarea amestecului Neshama poate acționa ca 
un memento al legăturii profunde dintre suflet și lumea din 
jurul tău, și al vindecării care va veni cu timpul. 

UTILIZĂRI
• Aplică-l local pentru a ajuta pielea să se calmeze.

• Masează-l pe tâmple de-a lungul zilei.

• Plimbă roll-on-ul pe zonele cu puls și pe frunte în timpul 
sesiunii de yoga sau meditație. 

• Aplică-l în zona inimii în fiecare dimineață – are rolul unui 
memento pentru a te conecta cu sinele pe parcursul zilei.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Doar pentru uz local. Plimbă-l pe piele pentru parfum, 
îngrijirea pielii sau masaj. 

PRECAUŢII 
Poate cauza sensibilitate pielii. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Gravidele și persoanele aflate sub tratament ar 
trebui să consulte medicul înainte. A se evita contactul cu 
ochii, urechile și zonele sensibile. A se evita expunerea la 
lumina soarelui și la razele ultraviolete pentru cel puțin  
12 ore de la aplicare.

Ingrediente: Ulei de Cocos Nucifera (cocos), ulei de 
Boswellia Carterii, ulei de Lavandula Angustifolia 
(levănțică), ulei de Juniperus Virginiana (lemn), ulei de 
Citrus Aurantium Dulcis (portocală, coajă), ulei de 
Cupressus Sempervirens (tulpină, coajă), ulei de 
Commiphora Myrrha, ulei de Nardostachys Jatamansi 
(rădăcină), ulei de Cinnamomum Cassia, ulei de 
Cinnamomum Zeylanicum (coajă), Limonen*

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri.
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Neshama
Amestec pentru Suflet  10 ml


