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POPIS PRODUKTU
Nadýchnite sa účinkov zmesi dōTERRA Air! Táto mätová 
povzbudzujúca zmes má pri inhalácii upokojujúci a utišujúci 
účinok. Zmes Air je obohatená o kombináciu olejov určenú 
na to, aby pomohla schladiť a osviežiť telo a dodať vám 
pritom pocit čistých dýchacích ciest a voľného dýchania.

POUŽITIE
• Zmiešajte s epsomskou soľou v teplom kúpeli na 

vyvolanie utišujúceho pocitu.

• Nakvapkaním troch kvapiek do sprchovacieho kúta 
navodíte arómu, ktorá podporuje vitalitu.

• Použite na pokožku pred aktivitami vonku.

• Vdýchnutím vône získate upokojujúci účinok, ktorý 
podporuje oddych a uvoľnenie.

NÁVOD NA POUŽITIE
Vonkajšie použitie: Na masírovanie zmiešajte 5 kvapiek  
s cca 10 ml základového oleja. Na použitie do kúpeľa 
zmiešajte 5 kvapiek s cca 5 ml základového oleja.  
Na použite vo forme parfumu zmiešajte 1 kvapku s cca  
10 kvapkami základového oleja.

UPOZORNENIE
Môže spôsobiť podráždenie citlivej pokožky. Udržujte 
mimo dosahu detí. Osoby, ktoré sú tehotné, dojčiace 
alebo v lekárskej starostlivosti, sa musia poradiť s 
lekárom. Produkt nesmie prísť do styku s očami, 
vnútornými ušami a inými citlivými oblasťami. 12 hodín  
po aplikácii produktu sa vyhýbajte slnečnému alebo UV 
žiareniu. Len na vonkajšie použitie.

HLAVNÉ ÚČINKY

• Poskytuje chladivé a povzbudzujúce inhalačné 
látky.

• Podporuje pocit čistých dýchacích ciest a voľného 
dýchania.

• Optimálne účinky dosiahnete použitím v 
kombinácii s ostatnými produktmi dōTERRA Air.

Zloženie: Laurus Nobilis Leaf Oil, Eucalyptus Globulus 
Leaf Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Melaleuca 
Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Citrus Limon (Lemon) 
Peel Oil, Elettaria Cardamomum Seed Oil, 
Cinnamomum Camphora (Camphor) Leaf Oil, 
Ravensara Aromatica Leaf Oil, Eugenol*, Geraniol*, 
Limonene*, Linalool*

©2021 dōTERRA Holdings, LLC  dōTERRA Air PIP SK  012221

dōTERRA Air™

Zmes Esenciálnych Olejov  15 ml

*Zložky prirodzene sa vyskytujúce v oleji.


