Yarrow|Pom
30 ml

INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
Yarrow|Pom v sebe spája účinky esenciálneho oleja
modrého rebríčka a za studena lisovaného oleja zo semien
granátového jablka. Táto šikovne namiešaná patentovaná
zmes skrášľuje pokožku a pomáha zredukovať výskyt
nedostatkov. Yarrow|Pom má tiež utišujúce účinky; použite
ho pri masáži na vytvorenie uvoľňujúceho zážitku.

POUŽITIE
• Pridajte zmes do svojho hydratačného prípravku na
zvýšenie hydratačných účinkov.
• Zaradením zmesi do pravidelnej starostlivosti o pleť
pomôžete podporiť zdravú pleť mladistvého vzhľadu či
zredukovať výskyt nedostatkov.
• Naneste na plecia na úľavu od napätia po dlhom dni v
práci.

Popis arómy: bylinná, ovocná, korenitá
Hlavné chemické látky: kyselina puniciová,
β-karyofylén, chamazulén

HLAVNÉ ÚČINKY
• Pri vonkajšom použití podporuje čistú a zdravo
vyzerajúcu pokožku.
• Spája neprchavý olej Granátové jablko s prchavým
esenciálnym olejom Rebríček.
• Kombinácia esenciálneho oleja z modrého rebríčka
a za studena lisovaného oleja zo semien
granátového jablka má povznášajúce a
upokojujúce vlastnosti.
• Rebríček a semeno granátového jablka môžu
pomôcť hydratovať a obnoviť zdravý vzhľad
pokožky a súčasne pôsobia na redukciu výskytu
nedokonalostí pleti.

• Každé ráno a večer naneste dve kvapky na tvár, hrudník,
krk a ruky, aby ste využili revitalizujúce a pokožku
ochraňujúce vlastnosti zmesi Yarrow|Pom.

NÁVOD NA POUŽITIE
Na pokožku: Naneste jednu až dve kvapky na želané
miesto. Rozrieďte frakcionovaným kokosovým olejom
doTERRA, aby ste minimalizovali citlivosť pleti. Pozrite si
dodatočné preventívne opatrenia uvedené nižšie.

UPOZORNENIE
Možná citlivosť pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak
ste tehotná, dojčíte alebo ste pod lekárskym dohľadom,
konzultujte užívanie s vašim lekárom. Vyhnite sa kontaktu s
očami, vnútornou časťou uší a citlivými časťami tela. Na
povrchoch a látkach môže zanechávať škvrny.
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