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dōTERRA Balance™

заземяващ бленд 15 ml

Номер на част: 31010001

• Насърчава усещането за релаксация по цялото 
тяло 

• Може да помогне да почувствате лекота

• Носи чувство на спокойствие и баланс

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

Съставки: Фракционирано кокосово масло, лист от 
смърч, лист от дърво Хо, смола от тамян, цвят от 
синя вратига, цвят от синя лайка, цвят от османтус 

Описание на ароматите: Нотки на лекота, нотки на 
свежест, сладко, дървесни нотки

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Топлият, дървесен аромат на dōTERRA Balance създава 
усещане за спокойствие и благополучие. Този перфектен 
бленд от смърч, дърво Хо, тамян, синя вратига, римска 
лайка и фракционирано кокосово масло предлага 
съблазнителен аромат, който помага на спокойствието и 
релаксацията. Смърчът, едно от маслата в dōTERRA 
Balance, се е използвал от американските индианци за 
здравни и духовни причини и се използва и до днес, за да 
донесе хармония на ума и тялото. Дървото Хо, синята 
вратига и синята лайка помагат да усетите лекота, а 
тамянът придава усещане за реалност и балансира 
емоциите. 

УПОТРЕБИ
• Започнете деня си като нанесете dōTERRA Balance на 

долната част на стъпалата си, за да почувствате 
спокойствие и мир.

• dōTERRA Balance е страхотен бленд от масла, които да 
използвате при ръчния масаж AromaTouch™. 

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА 
Локална употреба: За масаж: смесете 5 капки с 10 ml 
базово масло. Във вана: смесете 5 капки с 5 ml базово 
масло. Като парфюм: смесете 1 капка с 10 капки базово 
масло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Възможна чувствителност на кожата. Пазете далеч от 
деца. Ако сте бременна, кърмите или сте под лекарско 
наблюдение, се консултирайте с лекар. Избягвайте 
контакт с очи, вътрешната част на ушите и 
чувствителни зони. Избягвайте слънчева светлина или 
UV лъчи до 12 часа след нанасяне на продукта. Не е 
предназначен за вътрешна употреба.


