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DESCRIEREA PRODUSULUI
PastTense este un amestec aparte de uleiuri esențiale
cunoscute pentru capacitatea lor de a conferi sentimente de
echilibru și stabilitate. Cunoscute pentru efectele lor
calmante asupra minții și corpului, uleiurile esențiale din
PastTense contribuie rapid la o stare de relaxare și calm.
PastTense este ambalat într-un flacon practic cu bilă de 10
ml pentru aplicare ușoară, fie că te afli la serviciu, la școală
sau acasă. Aplică pur și simplu pe gât, pe umeri sau după
urechi pentru calmarea stărilor emoționale, inspirând aroma
aparte și răcoritoare a amestecului PastTense.

UTILIZĂRI
• Masează produsul pe umeri, gât și spate pentru o
senzație răcoritoare și reconfortantă.
• Adaugă pe tâmple și ceafă înainte de a participa la un
test sau de a face o prezentare în public.
Ingrediente: Uleiuri esențiale de wintergreen (frunză),
levănţică (floare), mentă (plantă integrală), tămâie
(rășină), coriandru (parte aeriană), măghiran (frunză),
mușețel roman (floare), busuioc (frunză) și rozmarin
(frunză).
Descriere Aromatică: Proaspăt, mentolat, cu aromă
de ierburi

BENEFICII PRIMARE
• Ajută la echilibrarea și stabilizarea stărilor
emoționale
• Induce o senzație de calm
• Ambalat pentru o aplicare ușoară într-un flacon cu bilă

• Aplică pe încheieturi în timp ce călătorești, pentru
calmarea emoțiilor.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz extern: Aplică pe zona dorită. Diluează cu Ulei de
cocos fracționat doTERRA, pentru a reduce la minimum
orice probleme de sensibilizare a pielii. Consultă
precauțiile suplimentare de mai jos.

PRECAUŢII
Poate cauza sensibilizare cutanată. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor. Dacă sunteți însărcinată, alăptați sau
vă aflați sub supraveghere medicală, consultați medicul.
Evitați contactul cu ochii, interiorul urechilor și zonele
sensibile.
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