
PRODUKTINFORMATION

HUVUDSAKLIG ANVÄNDNING

Alla ord med varumärken eller registrerade varumärkessymboler är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande dōTERRA Holdings, LLC.

PRODUKTBESKRIVNING
InTune är en patenterad blandning av essentiella oljor som 
främjar en känsla av fokus. Oavsett ålder är det ibland 
svårt att fokusera på en uppgift. De noggrant utvalda 
essentiella oljorna i dōTERRA InTune Focus Blend 
samverkar och stöttar alla som har svårt att slutföra 
uppgifter. Sandalwood, Frankincense och Lime främjar ett 
skarpt sinne, medan Patchouli, Ylang Ylang och Roman 
Chamomile skapar en lugnande och rogivande atmosfär.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Använd InTune utvärtes på handlederna för att främja  

en känsla av fokus under arbetsdagen.

• Applicera InTune på barnens fotsulor för att uppmuntra 
fokus och förmågan att slutföra uppgifter.

• Applicera InTune vid tinningarna och nacken innan du 
utför vissa uppgifter.

ANVÄNDNING
Utvärtes: Endast för utvärtes bruk. Rolla på huden
som parfym och hudvård eller vid massage.

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

Innehåll: Olja av bark från Amyris Balsamifera, Olja av 
Pogostemon cablin, Olja av Boswellia carterii, Olja av 
skal från citrus aurantifolia (lime), Olja av blommor 
från Cananga odorata, Olja av trä från Santalum 
paniculatum, Olja av blommor från Anthemis Nobilis, 
Limonen*, Benzylbensoat*, Linalool*, 
Benzylsalicylat*, Geraniol*, Eugenol*.

• InTune-blandningen är en patenterad blandning av 
essentiella oljor som verkar tillsammans för att 
undvika distraktion.

• InTune kan appliceras utvärtes för att förstärka 
mentalt fokus.

• Den är perfekt för studier och hjälper användaren 
att klara av uppgifter.

• Enkel applicering med praktisk roll-on-flaska.

• Berikad med Sandalwood, Frankincense och Lime 
för ett skarpt sinne, samt Patchouli, Ylang Ylang 
och Roman Chamomile för deras lugnande 
egenskaper.

InTune™

*Naturligt förekommande oljeföreningar.
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