dōTERRA Balance™
Mešanica za prizemljitev 15 ml

INFORMACIJSKI LIST IZDELKA

OPIS IZDELKA
Topla, lesna aroma mešanice dōTERRA Balance ustvarja
občutek miru in dobrega počutja. Ta popolna mešanica
smreke, kafrovca, kadilne bosvelije, maroške kamilice in
frakcioniranega kokosovega olja ponuja očarljivo vonjavo, ki
spodbuja umirjenost in sprostitev. Smreko, eno od olj v
mešanici dōTERRA Balance, so iz zdravstvenih in spiritualnih
razlogov uporabljali že ameriški staroselci in se še danes
uporablja za spodbujanje harmonije uma in telesa. Kafrovec,
maroška kamilica in nemška kamilica lahko pripomorejo k
občutku sproščenosti, medtem ko kadilna bosvelija prinaša
prizemljitven, uravnotežen učinek na čustva.

UPORABA
• Začnite dan tako da si mešanico dōTERRA Balance
nanesete na spodnjo stran stopal in tako spodbudite
občutke sproščenosti in umirjenosti.
• dōTERRA Balance je odlična mešanica olj za uporabo
med masažo rok AromaTouch™.
Sestavine: Frakcionirano Kokosovo Olje, iglice smreke,
listje kafrovca, smola kadilne bosvelije, cvet maroške
kamilice, cvet nemške kamilice, Cvet dišečega
oljkovca
Opis Arome: Zračna, sveža, sladka, lesno

GLAVNI UČINKI

NAVODILA ZA UPORABO
Topična uporaba: Za masažo 5 kapljic zmešajte z 10 ml
nosilnega olja. Za kopel 5 kapljic zmešajte s 5 ml nosilnega
olja. Za odišavljanje namesto parfuma 1 kapljico zmešajte z
10 kapljicami nosilnega olja.

• Spodbuja občutek sprostitve po vsem telesu

OPOZORILA

• Lahko pomaga pri ustvarjanju občutka sprostive

Koža je morda na sestavine občutljiva. Hranite zunaj
dosega otrok. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau vă aflați
sub observația unui medic, cereți sfatul medicului.
Izognite se stiku z očmi, notranjim predelom ušes in
občutljivimi predeli. Do 12 ur po nanosu izdelka se
izogibajte sončnim žarkom ali UV-sevanju. Ni primerno za
notranjo uporabo.

• Obuja občutke miru in ravnotežja
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