
ОСНОВНИ ПОЛЗИ

ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 
ЗА ПРОДУКТА

Всички думи със символа за търговска или регистрирана търговска марка представляват запазени търговски или регистрирани търговски марки на dōTERRA Holdings, LLC.

• Може да спомогне за здравия вид на кожата. 

• Почитана и използвана често от древните 
култури, лавандулата продължава да набира 
популярност и днес за козметични цели. 

• Наред с разпознаваемия си аромат и уникални 
приложения, лавандулата се използва широко за 
насърчаване на спокойни и релаксиращи 
чувства.

ОСНОВНИ
Със своя подчертан аромат и безброй приложения 
лавандулата се е превърнала в едно от най-популярните 
етерични масла. В древността римляни и египтяни са 
използвали лавандулата за къпане. От това време 
мнозина са открили безброй други предимства, които 
притежава. Лавандулата се използва широко в 
козметиката и парфюмите заради способността си да 
насърчава здрав и изчистен вид на кожата. Освен това, 
нейните успокояващи свойства често се използват за 
отпускане на тялото и подобряване на настроението. 
Многостранните и предимства превръщат лавандулата в 
масло, което винаги да е с Вас, където и да сте.

УПОТРЕБИ
• Нанесете няколко капки лавандула за спокойно и 

отпускащо действие. 

• Прибавете една капка към ежедневната грижа за 
кожата, за да и придадете здрав вид. 

• Добавете във ваната, за да отстраните притесненията 
си, или нанесете върху слепоочията и задната част на 
шията. 

• Добавете няколко капки лавандула върху 
възглавниците или спалното бельо за отпускащо 
действие.

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. 
Само за външна 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, 
вътрешността на ушите и чувствителни зони.

©2020 dōTERRA Holdings, LLC  Lavender  PIP BG  111820

Lavender (Лавандула)
Lavandula angustifolia  15 ml


