InTune™

Mešanica za koncentracijo 10 ml Roll-on
INFORMACIJSKI LIST IZDELKA

OPIS IZDELKA
Vdihovanje zaščitene mešanice dōTERRA InTune izboljšuje
osredotočenost. Včasih je težko ostati osredotočen na
naloge, ne glede na starost. Skrbno izbrana eterična olja v
mešanici za koncentracijo dōTERRA InTune delujejo skupaj
in poskrbijo za zbranost tudi pri tistih, ki stežka ostanejo
osredotočeni na naloge. Sandalovina, kadilna bosvelija in
limeta spodbujajo občutek jasnosti, pačuli, dišeča kananga
(Ylang Ylang) in rimska kamilica pa ustvarjajo pomirjujoče
in blagodejno vzdušje.

UPORABA
• Topično uporabite na zapestjih in spodbudite občutek
osredotočenosti tekom delovnega dne.
• Nakapljajte jo na glinen obesek in ga položite na mizo ali
drugo ključno območje v učilnici.
• Vtrite v podplate otrok in spodbudite osredotočenost in
zmožnost, da se posvetijo dani nalogi.
Sestavine: eterična olja skorje amyrisa, listov pačulija,
smole kadilne bosvelije, limetine lupine, cveta dišeče
kanange (Ylang Ylang), havajske sandalovine in cveta
rimske kamilice

GLAVNI UČINKI
• Eterična olja v zaščiteni mešanici InTune skupaj
pomagajo v trenutkih raztresenosti.
• Mešanico InTune lahko nanesete topično in
okrepite ter ohranjate občutek osredotočenosti.
• Ta odličen sopotnik pri učenju bo poskrbel, da
obdržite nadzor nad nalogami in ostanete
osredotočeni.
• Priročna steklenička s kroglico omogoča preprost
nanos.
• Obogatena s sandalovino, kadilno bosvelijo in
limeto za jasnost ter pačulijem, dišečo kanango
(Ylang Ylang) in rimsko kamilico za pomirjanje.

• Nanesite jo na zapestja ali hrbtno stran dlani, globoko
vdihnite in tako spodbudite občutek jasnosti.
• Pred nalogami, ki zahtevajo popolno osredotočenost, jo
vtrite v senca in zatilje.

NAVODILA ZA UPORABO
Topično: Samo za topično uporabo. Nanesite s kroglico na
kožo, da jo odišavite in negujete ali masirate. Razredčite z
nosilnim oljem in tako zagotovite kar najmanj občutljivostne
reakcije kože. Oglejte si spodaj navedene dodatne
previdnostne ukrepe.

OPOZORILA
Koža je morda na sestavine občutljiva. Hranite zunaj
dosega otrok. Če ste noseči, dojite ali ste pod nadzorom
zdravnika, se posvetujte s svojim zdravnikom. Izognite se
stiku z očmi, notranjim predelom ušes in občutljivimi
predeli. Po nanosu izdelka se vsaj 12 ur izogibajte sončni
svetlobi in UV-žarkom.
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