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POPIS PRODUKTU
dōTERRA Air je zmes esenciálnych olejov, ktorá pomáha 
utíšiť a upokojiť dýchacie cesty, a už dlho jej používatelia 
dôverujú. Vďaka cukríkom na dýchanie dōTERRA Air je táto 
odskúšaná a overená kombinácia esenciálnych olejov 
certifikovanej čistej testovanej triedy CPTG ešte 
praktickejšia než kedykoľvek predtým. Vychutnajte si účinky 
esenciálnych olejov citrón, mäta pieporná, eukalyptus, 
tymián, medovka a kardamón v podobe lahodnej pastilky!

NÁVOD NA POUŽITIE
Deti a dospelí nad 5 rokov: cukrík nechajte pomaly rozpustiť 
v ústach. Opakujte podľa potreby znovu o 2 hodiny. Deti 
pod 5 rokov: poraďte sa so svojím lekárom. ZLOŽENIE: 
Organická odparená trstinová šťava, organický syrup z 
hnedej ryže, citrónový olej, olej z mäty piepornej, 
kardamónu, eukalyptu, tymiána a medovky. dōTERRA

HLAVNÉ ÚČINKY

• Použite ako rýchlu a čistú alternatívu k zmesi 
dōTERRA Air.

• Vložte si ich do kabelky alebo cestovnej tašky, aby 
vám boli poruke na cielenú podporu, keď ste v 
pohybe.

• Jednoducho sa podeľte o prínosy zmesi dōTERRA 
Air s rodinou a priateľmi!

• Najlepšie výsledky dosiahnete použitím v 
kombinácii s ostatnými produktmi dōTERRA Air.
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Nutrition Information

Per Serving (1 drop) 
Reference Intake

Per 100g Reference 
Intake

Energy 57 kJ / 14 kcal / <1% 1436 kJ/342 kcal / 17%

Fat 0 mg / 0% 0 mg / 0%

Of which is Saturates 0 mg / 0% 0 mg / 0%

Carbohydrates 4 g / 2% 88 g / 34%

Of which is Sugars 3 g / 4% 76 g / 85%

Protein 0 g / 0% 1 g / 2%

Salt <0,01 g / <1% 0,09 g / 1%

Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)

INGREDIENTS: Cane Sugar, Brown Rice Syrup, Lemon Oil, Peppermint Oil, 
Cardamom Oil, Eucalyptus Oil, Thyme Oil, Melissa Oil


