Purify

Amestec pentru împrospătare 15 ml

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIERE
Acest amestec revigorant combină uleiurile esențiale de
citrice și de pin ce lasă o aromă proaspătă și diafană în aer
și pe suprafețe. Un produs preferat în rândul utilizatorilor
dōTERRA, Purify poate înlocui mirosurile neplăcute rapid și
poate fi un agent de curățare eficient în întreaga casă.
Purify conține uleiuri esențiale de Lămâie, Lămâie verde și
Pin, cunoscute pentru proprietățile lor de curățare, alături
de uleiurile de Brad siberian și austriac pentru
reîmprospătarea aerului. Adăugarea de Citronella,
Melaleuca și Coriandru (frunză) conferă acestui amestec o
aromă extrem de plăcută care este unică dōTERRA.

UTILIZĂRI
• Reîmprospătează încăperile mai mici (sau maşina)
aplicând câteva picături din amestecul purificator Purify
pe un tampon de vată și așezându-l în dreptul grilei de
ventilație.
• Utilizează-l pentru a calma iritațiile pielii.
Ingrediente: uleiuri esențiale de lămâie (coajă), brad
siberian (ac), citronella, lămâie verde (coajă),
melaleuca (arbore de ceai) - frunză, coriandru (parte
aeriană)
Descriere aromatică: Proaspăt, aerisit, cu aromă
de ierburi

BENEFICII PRIMARE
• Aromă proaspătă

• Adaugă câteva picături în ciclul de clătire în timp ce speli
rufe pentru a elimina mirosurile nedorite.

INDICAŢII DE UTILIZARE:
Difuzare: pune trei-patru picături în difuzorul ales.
Uz extern: pentru masaj, amestecă 5 picături cu 10 ml de
ulei cărăuș. Pentru îmbăiere, amestecă 5 picături cu 5 ml
de ulei cărăuș. Pentru parfumare, amestecă 1 picătură cu
10 picături de ulei cărăuș.

• Înlocuiește mirosurile neplăcute și curăță aerul
• Benefic pentru pielea iritată
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Amestec pentru împrospătare
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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.
Evitați expunerea la soare sau raze ultraviolete timp de 12
ore după aplicarea produsului.
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