dōTERRA tyčinka
na zlepšenie dýchania

INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
Vychutnajte si pohodlnosť používania, rýchle vstrebávanie a
ľahké nanášanie dōTERRA Breathe tyčinky. Tento jedinečný
spôsob nanášania originálnej dōTERRA Breathe zmesi
esenciálnych olejov môžete využiť kedykoľvek a kdekoľvek.
Prírodná receptúra umožnuje tyčinke ľahké kĺzanie po
pokožke a nezanecháva pocit mastnej či lepkavej pokožky.
Silu dōTERRA Breathe zmesi esenciálnych olejov pocítite
hneď po použití a zároveň pocítite upokojujúci efekt či už
pri aromatickej aplikácii alebo pri aplikácii na pokožku.
Vôňa a pohodlné balenie dōTERRA Breathe tyčinky je ako
stvorené na cestovanie. Okamžité účinky sú citeľné hneď
po aplikácii už malého množstva. Tyčinka Breathe spolu s
ostatnými produktami z rady dōTERRA Breathe podporuje
celkové zdravie dýchacej sústavy nielen pre Vás ale aj pre
celú Vašu rodinu.

POUŽITIE
Naneste na hruď a krk podľa potreby na ľahké dýchanie.

UPOZORNENIE

HLAVNÉ ÚČINKY
• Naneste na hruď, hlboko sa nadýchnite
a vychutnávajte chladivú a osviežujúcu vôňu.
• Rýchly a jedinečný spôsob nanášania.
• Poskytuje chladivý a ukľudňujúci efekt či už
prostredníctvom difúzovania alebo pri vonkajšom
použití.

Breathe Vapor Stick

Možnosť precitlivenosti pokožky. Skladujte mimo dosahu
detí. Ak ste tehotná, kojíte alebo ste pod lekárskym
dohľadom, konzultujte používanie so svojím lekárom. Aspoň
12 hodín po nanesení na pokožku sa vyhýbajte slnečným
lúčom či UV žiareniu.

ZLOŽENIE:
IIsoamyl Laurate, Octyldodecanol, Eucalyptus globulus
(eukalyptus) olej z listov, Laurus nobilis (vavrín) olej z listov,
Mentha piperita (näta pieporná) olej, Mentol, Melaleuca
alternifolia olej z listov, Citrus limon (citrón) olej z kôry,
Dibutyl Lauroyl Glutamide, Isoamyl Cocoate, Dibutyl
Ethylhexanoyl Glutamide, Ravensara aromatica (Ravensara)
olej z listov, Phytosteryl/Octyldodecyl Lauroyl Glutamate,
Elettaria cardamomum (kardamón) olej zo semiačok

12,5 g

Kód produktu: 34290001
Veľkoobch. cena: 8,50 € / 5,5 PV
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