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ОСНОВНИ ПОЛЗИ

• Този сладък, флорален аромат на dōTERRA 
Console е създаден, за да подпомогне чувството 
на надежда.

• dōTERRA Console се състои от дървесни и цветни 
компоненти, които са богати на заземяващи и 
обновяващи качества.

ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА ЗА 
ПРОДУКТА

dōTERRA Console™

Успокояващ бленд  5 ml

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Успокояващият бленд dōTERRA Console™ използва 
сладки флорални и дървесни етерични масла, за да 
насърчи усещането за комфорт и да Ви постави на пътя 
на надеждата. Успокояващият бленд dōTERRA Console ще 
Ви помогне да върнете радостта и щастието в живота си.

УПОТРЕБИ
• Добавете към Fractionated Coconut Oil (Фракционирано 

кокосово масло) и използвайте за успокояващ масаж.

• Даването на бутилка dōTERRA Console на човек, за 
когото Ви е грижа, е чудесен начин да му покажете,  
че мислите за него, особено когато се нуждае  
най-много от Вас.

• Нанесете, за да вдъхнете усещане за надежда 

• Нанесете върху кожата, за да насърчите чувства  
на комфорт и надежда.

УКАЗАНИЯ ЗА 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. Само за локална употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Възможна чувствителност на кожата. Пазете далеч от 
деца. Консултирайте се с Вашия лекар, ако сте бременна 
или се лекувате. Избягвайте контакт с очите, вътрешната 
част на ушите и чувствителните зони.

Съставки: Масло от Boswellia carterii, Масло от 
Pogostemon Cablin (пачули), Масло от цветовете на 
Cananga Odorata (иланг-иланг), Екстракт от листа/
стъбла на Cistus Ladaniferus, Масло от кората на 
Amyris Balsamifera Масло от Santalum album 
(сандалово дърво), Масло от цветовете на Rosa 
damascena Екстракт от цвят на Osmanthus fragrans, 
Бензил бензоат*, Бензил салицилат*, Цитронелол*, 
Евгенол*, Фарнезол*, Гераниол*, Лимонен*, 
Линалол*

*Естествени съставки на маслото.


