
Innehåll: Olja av skal från Citrus aurantifolia (lime), 
olja av frukt från Litsea cubeba, olja av Cinnamomum 
cassia, olja av Eucalyptus citridora, olja av blad från 
Melaleuca alternifolia (tea tree) olja av trä från Thuja 
plicata, olja av blad från Eucalyptus kochii, olja av 
blad/stjälk från Coriandrum sativum (koriander), olja 
av Lavandula hybrida, olja av blad från Backhousia 
citridora, limonen*, citral*, kanelaldehyd*, linalool*, 
kumarin*.
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HUVUDSAKLIG ANVÄNDNING
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dōTERRA abōde™

Refreshing Blend  15 ml

• Blandningen är formulerad med essentiella 
CPTG™-oljor – bland annat limonen, geranial och 
neral – som är kända för sina rengörande 
egenskaper.

• Innehåller Eucalyptus kochii som har den högsta 
koncentrationen av 1,8-cineol. 

• Avger en fräsch, citrusaktig arom.

PRODUKTBESKRIVNING
dōTERRAs signaturblandning abōde är en dynamisk 
kombination av essentiella CPTG™-oljor, inklusive 
destillerad lime, litsea, kanel, citroneukalyptus, tea tree, 
arborvitae, eucalyptus kochii, koriander, lavandin och 
citronmyrten. Blandningen innehåller höga halter av 
kraftfulla ingredienser som limonen, geranial, neral och 
1,8-cineol. Eucalyptus kochii, som endast finns i de inre, 
halvtorra delarna av västra Australien, har den högsta 
koncentrationen av 1,8-cineol (benämns även eukalyptol) 
av alla tillgängliga eukalyptusoljor. Känn dig alltid 
uppfriskad med dōTERRA abōde™.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Ha denna blandning i ditt badrumsskåp för dess 

rengörande och uppfriskande egenskaper på huden.

• Omge dig av abōdes friska doft vart du än beger dig.

• Inför en hektisk dag skapar du en personlig oas genom 
att använda abōde som en del av din morgonrutin.

ANVÄNDNING
För massage, blanda 5 droppar med 10 ml bärarolja. 
Blanda 5 droppar med 5 ml bärarolja för bad. För parfym, 
blanda 1 droppe med 10 droppar bärarolja. Endast för 
utvärtes bruk.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Risk för hudkänslighet. Förvaras utom räckhåll för barn. 
Rådfråga din läkare om du är gravid eller står under 
behandling. Undvik ögon, innerörat och känsliga områden. 
Undvik solljus och UV-strålar under minst 12 timmar efter 
applicering.

*Naturligt förekommande föreningar


