dōTERRA Breathe
Vapor Stick

®

PRODUKTINFORMATION

PRODUKT BESKRIVELSE
Nyd bekvemmeligheden, hurtig absorption og smidig
anvendelse af dōTERRA Breathe Vapor Stick. Denne unikke
leveringsmetode af dōTERRA Breathe æterisk olie blanding
kan bruges når som helst og hvor som helst, for at nyde
den kølende og beroligende effekt. Den naturlige formel af
denne Vapor Stick glider på huden med lethed, uden at
efterlade en fedtet eller klistret følelse. Effekten af
dōTERRA Breathe æterisk olie blanding kan mærkes med
det samme, hvilket giver en kølende effekt både udvortes
og aromatisk. Den lille og praktiske dōTERRA Breathe Vapor
Stick er perfekt til rejser, og kun en lille mængde er
nødvendig for at føle dens umiddelbare virkning. Vapor
Stick arbejder sammen med de andre dōTERRA Breathe
produkter, som alle giver en kraftfuld respiratorisk støtte til
dig og din familie.

ANVISNINGER TIL BRUG
Anvend på brystet og halsområdet efter behov for at
berolige luftvejene.

PRIMÆRE FORDELE
• Påfør på bryst og træk vejret dybt ind for at nyde en
kølig, forfriskende duft.
• Hurtig, praktisk leveringssystem.
• Giver en kølende, beroligende effekt, både topisk
og aromatisk.

Breathe Vapor Stick
12,5 g

Artikel nummer: 34290001
Engros: 8,50 € / 5,5 PV

BEMÆRK
Mulig overfølsomhed på huden. Hold ude af rækkevidde for
børn. Hvis du er gravid, ammer, eller under en læges tilsyn,
kontakt din læge. Undgå sollys eller UV stråler i op til 12
timer efter påføring af produktet.

INGREDIENTS:
IIsoamyl Laurate, Octyldodecanol, Eucalyptus globulus
(Eukalyptus) olie fra blade, Laurus nobilis (Laurbær) olie fra
blade, Mentha piperita (Pebermynte) olie, Menthol,
Melaleuca alternifolia olie fra blade, Citrus limon limon
(Citron) olie fra skrællen, Dibutyl Lauroyl Glutamide, Isoamyl
Cocoate, Dibutyl Ethylhexanoyl Glutamide, Ravensara
aromatica (Ravensara) olie fra blade, Phytosteryl/
Octyldodecyl Lauroyl Glutamate, Elettaria cardamomum
((Kardemomme) olie fra frø
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