
©2021 dōTERRA Holdings, LLC  Serenity PIP BG  070721Всички думи с търговска марка или символи за регистрирана търговска марка са търговски марки или регистрирани търговски марки на dōTERRA Holdings, LLC.

ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА ЗА 
ПРОДУКТА

dōTERRA Serenity™

Успокояващ бленд  15 ml

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
dōTERRA Serenity е успокояващ бленд от етерични масла, 
който насърчава спокойствие и релаксация. dōTERRA 
Serenity комбинира етерични масла, известни със своята 
способност да успокояват емоции. Прилагайте локално 
преди лягане, за да намалите тревогата и да се подготвите 
за спокоен сън. Етеричните масла Cedarwood (Кедрово 
дърво), Ho Wood (Дърво Хо) и Vetiver (Ветивер) придават 
на този бленд заземяващ аромат.

УПОТРЕБИ
• Нанесете върху долната част на стъпалата по време  

на лягане, за да се отпуснете, преди да заспите, 
използвайте заедно с dōTERRA Serenity Restful Complex 
Softgels (Меки дражета с успокояващ комплекс).

• Добавете 2–3 капки във топла вана заедно с 
магнезиев сулфат, за да си направите релаксиращо  
и възобновяващо изживяване.

• Нанесете 2–3 капки на тила на врата или зоната на 
сърцето, за да изпитате чувство на спокойствие и мир.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Локално: 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. Избягвайте контакт с очите, вътрешността на ушите 
и чувствителни зони.

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

Съставки: Масло от Lavandula Angustifolia 
(лавандула), масло от дървото Juniperus Virginiana, 
масло от листата на Cinnamomum Camphora 
Linaloolifera, масло от цветовете на Cananga 
Odorata, масло от листа на Origanum Majorana, 
масло от цветовете на Anthemis Nobilis, масло от 
корените на Vetiveria Zizanoides, масло от 
плодовете на Vanilla Planifolia, масло от дървото на 
Santalum Paniculatum, бензил бензоат, бензил 
салицилат, лимонен, линалол

• Този уникален бленд Serenity помага на 
потребителя да изпита усещане за спокойствие  
и релакс.

• Може да помогне за успокояване на емоциите  
и успокояване на сетивата по време на  
усилени емоции.

• Serenity може да се усети мигновено, когато се 
прилага локално.


