doTERRAs idrottspaket
PRODUKTINFORMATIONSSIDA

PRODUKTBESKRIVNING
Vare sig på tävling eller lokalt gym, är fysisk aktivitet en
grundpelare i hälsosammanhang. Alla som någonsin
har satt på sig ett par träningsskor, kan enas om att
fysisk aktivitet kan vara en påfrestning för kroppen. Det
här idrottspaketet från dōTERRA är utformat med
idrottare i åtanke, och är perfekt för att främja en
hälsosam livsstil från tävlingsinriktade till
hälsomedvetna. Paketet innehåller centrala produkter
för en sportig livsstil: 5 ml flaskor av dōTERRA Breathe,
dōTERRA On Guard, lavendel, tea-tree, och pepparmint
samt en 120 ml tub med Deep Blue liniment förpackat i
ett kompakt, återanvändbart fodral med blixtlås. Tack
vare idrottspaketet, kan införandet av en sportig livsstil
bli ett nöje.

FRÄMSTA FÖRDELAR
• d
 oTERRA Breathe® oljeblandning för
luftvägarna (5 ml) har använts av en mängd
olika individer som söker ett sätt att minimera
effekterna av årstidsväxlingarna.
• d
 oTERRA On Guard skyddande oljeblandning (5
ml) hjälper idrottsmän genom att stödja ett
friskt och fungerande immunförsvar vilket krävs
för att hålla igång en aktiv livsstil. *
• Eterisk lavendelolja (5 ml) används ofta för sin
lugnande och avslappnande egenskap. Den 		
kan användas i en luftspridare/diffuser på 		
natten, efter en aktivitet, eller för utvärtes bruk
för att lugna huden.

SYFTE
dōTERRA samarbetar med idrottsanläggningar för att
ge elitidrottare de positiva egenskaperna av eteriska
oljor. Samma paket är nu tillgängligt för alla
sportentusiaster och idrottare. Förpackat i en
praktisk bärbar väska för användning varhelst dina
aktiviteter tar dig, är det här paketet riktat mot fysiskt
aktiva individer som inte tidigare känner till
fördelarna med eteriska oljor och dōTERRA.

• Eterisk tea-treeolja (5 ml) är en av våra mest 		
populära och mångsidiga oljor. Med sin 		
rengörande och uppfriskande effekt på huden,
kan den användas för en mängd olika atletiska
behov.
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• Eterisk pepparmintsolja (5 ml) kan ge ett 		
uppsving när man känner sig trött eller låg på
energi.
• Deep Blue® Rub (120 ml) är perfekt för 		
idrottaren i ditt liv. Massera in Deep Blue på		
nedre delen av ryggen efter en energikrävande
dag.
• Kompakt, återanvändbar och bärbar väska med
blixtlås.
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*De här produkterna är inte till för att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdomar.
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