
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.

• Поддържа и помага за почистването на кожата.

• Ободряващ и освежаващ аромат.

• Придава много ползи при локално нанасяне.

• Подходящ за успокояващ масаж.

ОСНОВНИ
Предимно вилнеещ в северна Австралия, лимонения 
евкалипт се извлича от лимонената на мирис синя смола 
на евкалиптово растение, високо дърво с гладка кора. 
Лимоненият евкалипт предоставя силна подкрепа на 
кожата, като предлага много ползи при локално нанасяне. 
Лимоненият евкалипт е известен с освежаващия си 
аромат, който спомага за създаването на ободряваща 
среда. Носете маслото винаги с Вас при нужда от 
позитивен тласък.

УПОТРЕБИ
• В процеса на грижата за кожата, добавете една до две 

капки от Lemon Eucalyptus (лимонен евкалипт) към 
любимия си клензър на dōTERRA.

• Нанесете една до две капки по дланите си и ги втрийте, 
за да приповдигнете и освежите настроението си през 
деня.

• Комбинирайте три до четири капки с Fractionated 
Coconut Oil (фракционирано кокосово масло) за 
успокояващ и ободряващ масаж.

ГРИЖА ЗА КОЖАТА И LEMON EUCALYPTUS 
(ЛИМОНЕН ЕВКАЛИПТ)
Без значение от сегашната Ви рутинна грижа за лице, 
Lemon Eucalyptus (лимонен евкалипт) е бързо и лесно 
допълнение, което може да Ви осигури мощни полезни 
свойства. По време на процедурата по грижа за лицето 
добавете една до две капки към клензъра Ви за лице за 
здрава кожа.

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 локална 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.
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Lemon Eucalyptus 
(Лимонен евкалипт)
Eucalyptus citriodora  15 ml


