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Innehåll: Vatten (Aqua), Olja av blad från 
Gaultheria procumbens (vintergröna), olja av 
Cinnamomum camphora (kamfer), mentol, 
cetearylalkohol, olja av Prunus amygdalus dulcis 
(sötmandel), stearinsyra, glycerylstearat, PEG-100 
stearat, olja av Mentha piperita (pepparmynta), 
olja av blad från Eucalyptus globulus, kapryl/
kaprin-triglycerid, butylenglykol, ceteareth-20, 
hydroxietylakrylat/natriumakryloyldimetyl 
tauratsampolymer, skvalan, fenoxietanol, 
dimetikon, kaprylylglykol, olja av blommor från 
Cananga odorata, akrylater/C10-30-alkylakrylat-
sampolymer, xantangummi, extrakt av frukter från 
Capsicum frutescens, etylhexylglycerin, 
hexylenglykol, polysorbat 60, maltodextrin, olja av 
blommor/blad/stjälk från Tanacetum annuum, 
sorbitan isostearat, natrium-PCA, 
tetranatriumglutamatdiacetat, extrakt av blommor 
från Osmanthus fragrans, olja av Chamomilla 
recutita (kamomill), allantoin, olja av blommor/
blad/stjälk från Helichrysum italicum, extrakt av 
frukt från Gardenia florida, pulver av bladjuice från 
Aloe barbadensis, retinylpalmitat, 
natriumhydroxid, extrakt av Chlorella vulgaris, 
limonen, linalool     

Deep Blue Rub™
Lindrande muskelkräm

• Formulerad med den patenterade, essentiella 
oljeblandningen Deep Blue och andra kraftfulla 
ingredienser.

• I en bas av fuktgivande mjukgörare som gör att huden 
känns mjuk utan feta rester.

• Utformad för att hjälpa till att lugna och lindra 
problemområden på ett naturligt sätt.

• Deep Blue Rub hjälper till att minska spänningar och ger 
målinriktad, lindrande komfort.

PRODUKTBESKRIVNING 
Deep Blue Rub™ är en kräm för utvärtes bruk som är 
framtagen med den essentiella oljeblandningen dōTERRA 
Deep Blue™ och naturliga växtextrakt som ger lindring i 
problemområden.  Deep Blue Rub kombinerar essentiella 
oljor som är kända för att lindra och svalka leder och 
muskler. Wintergreen, Camphor, Peppermint, Ylang Ylang, 
Helichrysum, Blue Tansy, Blue Chamomile och Osmanthus 
samarbetar för att ge en känsla av kyla och värme, speciellt 
efter intensiv träning. Dessa essentiella oljor har lugnande 
egenskaper och lindrar rygg, ben och fötter. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Gnid in på fingrar, handleder, axlar och hals efter en 

lång arbetsdag.
• Applicera på fötter och knän före och efter träning för 

en uppfriskande och svalkande effekt.
• Oavsett om du tränar några gånger i veckan eller i stort 

sett bor på gymmet kan du ha Deep Blue Rub i 
gymväskan för målinriktat stöd omedelbart.

• Massera in i ryggslutet efter en lång dag.

ANVÄNDNING 
Massera in lotionen på drabbade områden. Endast för 
utvärtes bruk. 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
Risk för hudkänslighet. Undvik kontakt med ögonen. 
Använd inte på sår eller skadad hud. Förvaras utom 
räckhåll för barn.


