Purify

Osvežujoča mešanica 15 ml
INFORMACIJSKI LIST IZDELKA

OPIS
Ta osvežujoča mešanica združuje eterična olja citrusov in
bora, ki na površinah in v zraku pustijo zračen, svež vonj.
Purify, priljubljen izdelek uporabnikov znamke dōTERRA,
hitro odstrani neprijetne vonjave in učinkovito očisti vaš
dom. Mešanica Purify vsebuje eterično olje limone, limete
in bora, ki so znani po svojih čistilnih lastnostih, za
osvežitev zraka pa poskrbita vonja sibirske in avstrijske
jelke. Dodatek limonske trave, čajevca in cilantra tej
mešanici daje mamljivo aromo, ki je tako značilna za
podjetje dōTERRA.

UPORABA
• Manjše sobe (ali avto) lahko osvežite tako, da nekaj
kapljic osvežujoče mešanice Purify kanete na kosem
vate, ki ga nato položite v zračnik.
• Lahko se uporablja za lajšanje težav s kožo.
• Ko perete perilo, dodajte nekaj kapljic med ciklom
izpiranja in se tako znebite neprijetnih vonjav.
Sestavine: eterična olja limonine lupine, iglic sibirske
jelke, limonske trave, listov čajevca (tea tree) in
cilantra
Opis arome: sveža, zračna, z vonjem po zeliščih

GLAVNI UČINKI
• Osvežujoča aroma
• Odstrani neprijetne vonjave in očisti zrak
• Ugodno deluje na razdraženo kožo

NAVODILA ZA UPORABO
Difuziranje: Uporabite 3-4 kapljice v difuzorju po vaši izbiri.
Topična uporaba: Za masažo zmešajte 5 kapljic z 10 ml
baznega olja. Za kopel zmešajte 5 kapljic v 5 ml baznega
olja. Za odišavljenje namesto parfuma 1 kapljico zmešajte z
10 kapljicami baznega olja.

OPOZORILA
Koža je morda na sestavine občutljiva. Hraniti izven dosega
otrok. Če ste noseči, dojite ali ste v zdravniški oskrbi, se
pred uporabo posvetujte z zdravnikom. Izogibajte se stiku z
očmi, notranjim predelom ušes drugimi občutljivimi predeli.
Po nanosu izdelka se do 12 ur izogibajte sončnim žarkom
ali UV-sevanju.
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