
• Заземяващият бленд Steady има мек, 
привлекателен и леко плодов аромат, който може 
да помогне за успокояване на чувствата, когато 
се нанася локално.

• Блендът съдържа етеричните масла Amyris 
(Амирис), Balsam Fir (Балсамова ела), Coriander 
(Кориандър) и Magnolia (Магнолия) с Fractionated 
Coconut Oil (Фракционирано кокосово масло) като 
основа.

• Насърчава чувствата на спокойствие и внася 
чувство за баланс във Вашето настроение.

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА ЗА 
ПРОДУКТА

Всички думи с търговска марка или символи за регистрирана търговска марка са търговски марки или регистрирани търговски марки на dōTERRA Holdings, LLC. ©2021 dōTERRA Holdings, LLC  Steady PIP BG  260721

Съставки: Масло от Cocos Nucifera (кокос), масло от 
кората на Amyris Balsamifera, масло от кората на 
Abies Balsamea (канадски балсам), масло от 
семената на Coriandrum Sativum (кориандър), 
масло от цветовете на Michelia Alba, линалол*, 
лимонен*

Steady™

Заземяващ бленд  10 ml

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Идеален за ежедневна употреба или при необходимост, 
Steady има мек, привличащ и леко плодов аромат. Steady 
се възползва от уникалните предимства на етеричните 
масла Amyris (Амирис), Balsam Fir (Балсамова ела), 
Coriander (Кориандър) и Magnolia (Магнолия), за да 
осигури успокояващ ефект при локално нанасяне. 
Поставете Steady върху задната страна на шията или 
китките, за да балансирате настроението си.

УПОТРЕБИ
• Нанесете на задната част на шията, когато се чувствате 

напрегнати, за да помогнете за спокойни емоции. 

• Поставете върху китките и ръцете, за да насърчите 
спокойствие.

• Приложете в долната част на краката на детето си,  
за да насърчите мира преди да тръгнете за училище.

• Нанесете върху задната страна на шията или долната 
част на стъпалата след ден, изпълнен със събития, или 
преди лягане.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Нанесете върху желаната област. Да се употребява под 
надзора на възрастни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Пазете далеч от деца под 3-годишна възраст. Възможна 
чувствителност на кожата. Ако сте под лекарско 
наблюдение, се консултирайте с Вашия лекар. 
Избягвайте контакт с очите, вътрешната част на ушите  
и чувствителните зони. 

*Естествени съставки на маслото.


