dōTERRA Breathe
Vapor Stick

®

PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBESKRIVNING
Upplev den smidiga, snabbt absorberande och enkla
appliceringen av dōTERRA Breathe Vapor Stick. Denna
unika appliceringsmetod med dōTERRA eteriska
oljeblandning Breathe i form av ett stift kan användas när
som helst och var som helst för att uppleva en kylande,
lugnande effekt. Den naturliga formulan i stiftet glider lätt
över huden, utan att lämna en fet eller klibbig känsla.
Kraften från dōTERRAs eteriska olja Breathe känns
omedelbart och ger en kylande effekt både topiskt och
aromatiskt. dōTERRAs Breathe Vapor Sticks lilla smidiga
förpackning är perfekt vid resor, och det behövs bara en
liten mängd för att känna en omedelbar effekt. Stiftet
fungerar i kombination med andra Breatheprodukter från
dōTERRA och erbjuder kraftfullt stöd för luftvägarna för dig
och din familj.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
Applicera på bröst och nacke vid behov för att lindra besvär
i luftvägarna.

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA
• Applicera utvärtes på bröst och andas djup och
upplev en kylande, uppfriskande aromatisk effekt
• Snabb och smidig att hantera
• Ger en kylande, lugnande effekt både topiskt och
aromatiskt

Breathe Vapor Stick
12,5 g

Artikelnummer: 34290001
Grossistpris: 8,50 € / 5,5 PV

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Var uppmärksam på eventuell hudirritation. Förvaras utom
räckhåll för barn. Om du är gravid eller får medicinsk vård,
rådgör med din vårdkontakt. Undvik solljus eller UV-strålar i
upp till 12 timmar efter applicering

INGREDIENSER:
IIsoamyl Laurate, Octyldodecanol, Eucalyptus globulus
(Eukalyptus) olja från blad, Laurus nobilis (Lagerträd) olja
från blad, Mentha piperita (Peppermynta) olja, Menthol,
Melaleuca alternifolia (Melaleuca/Tea tree) olja från blad,
Citrus limon limon (Citron) olja från skal, Dibutyl Lauroyl
Glutamide, Isoamyl Cocoate, Dibutyl Ethylhexanoyl
Glutamide, Ravensara aromatica (Ravensara) olja från
blad, Phytosteryl/Octyldodecyl Lauroyl Glutamate, Elettaria
cardamomum (Kardemumma) fröolja
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