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OPIS PRODUKTU
InTune je patentovaná zmes esenciálnych olejov, ktorá 
podporuje pocit sústredenia. V každom veku môže byť 
niekedy ťažké nepretržite sa sústrediť na to, čo robíte. 
Starostlivo vybrané esenciálne oleje v zmesi na sústredenie 
dōTERRA InTune spoločnými silami podporujú úsilie vytrvať 
v práci. Santalové drevo, Kadidlo a Limetka podporujú pocit 
jasnej mysle, kým Pačuli, Ylang-ylang a Rumanček rímsky 
navodzujú utišujúcu a upokojujúcu atmosféru.

POUŽITIE
• Nanášajte InTune na pokožku zápästí na podporu  

pocitu sústredenia počas pracovného dňa.

• Naneste InTune deťom na spodnú časť chodidiel na 
povzbudenie sústredenia a schopnosti vytrvalo sa 
venovať úlohám.

• Naneste InTune na spánky a zátylok pred určitými 
úlohami.

NÁVOD NA POUŽITIE
Na pokožku: Len na vonkajšie použitie. Pomocou guľôčky 
naneste na pokožku na parfumovanie a starostlivosť o pleť 
alebo ako masážny olej.

UPOZORNENIE 
Možná citlivosť pokožky. Uchovávajte mimo dosahu  
detí. Ak ste tehotná alebo pod lekárskym dohľadom, 
konzultujte používanie so svojím lekárom. Vyhnite  
sa kontaktu s očami, vnútornou časťou uší a citlivými 
časťami tela. Po aplikácii sa vyhnite slnečnému a  
UV žiareniu po dobu aspoň 12 hodín.

Zloženie: olej z kôry Amyris Balsamifera, olej 
Pogostemon Cablin, olej Boswellia Carterii, olej zo 
šupky Citrus Aurantifolia (limetka), olej z kvetov 
Cananga Odorata, olej z dreva Santalum 
Paniculatum, olej z kvetov Anthemis Nobilis, 
limonén*, benzyl benzoát*, linalool*, benzyl 
salicylát*, geraniol*, eugenol*

• Patentovaná zmes esenciálnych olejov InTune, 
ktoré spoločným pôsobením pomáhajú vo 
chvíľach rozptýlenej pozornosti.

• InTune sa môže nanášať na pokožku na zlepšenie 
pocitu sústredenia.

• Ideálny spoločník pri štúdiu na pomoc pri zvládaní 
úloh.

• Jednoduché nanášanie praktickou guľôčkovou 
fľaštičkou.

• Zmes je obohatená o Santalové drevo, Kadidlo a 
Limetku na jasnú myseľ a o Pačuli, Ylang-ylang a 
Rumanček rímsky kvôli utišujúcim vlastnostiam.

InTune™

*Zložky prirodzene sa vyskytujúce v oleji.
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Zmes na sústredenie  10 ml


