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Harvest Spice
Mieszanka sprzyjająca spotkaniom  
w bliskim gronie  15 ml

• Zawiera olejki eteryczne z certyfikatem Testowana 
Certyfikowana Czysta Jakość z kasji, goździków, 
gałki muszkatołowej, cynamonu, drzewa 
cedrowego i eukaliptusa.

• Dodatek olejku z eukaliptusa może poprawiać 
nastrój.

• Idealna na jesienne miesiące.

• Ma przyjemny, korzenny i wyrazisty aromat.

OPIS PRODUKTU 
Mieszanka sprzyjająca spotkaniom w bliskim gronie 
Harvest Spice zawiera olejki eteryczne z certyfikatem 
Testowana Certyfikowana Czysta Jakość kojarzone ze 
wzruszającymi wspomnieniami, w tym olejek z kasji, 
goździków, eukaliptusa, drzewa cedrowego, gałki 
muszkatołowej i kory cynamonu. Ta wyjątkowa mieszanka 
ma przyjemny, korzenny i wyrazisty aromat, który przywodzi 
na myśl zapachy jesieni. Dzięki dodatkowi olejku eterycznego 
z eukaliptusa stosowana miejscowo mieszanka Harvest 
Spice poprawia nastrój. Olejek eteryczny z drzewa cedrowego 
zapewnia dodatkowo równowagę emocjonalną.

UŻYCIE
• Dodaj jedną kroplę do ulubionego kremu nawilżającego 

dōTERRA.

• Podaruj rodzinie i przyjaciołom, aby wspólnie celebrować 
zmieniające się pory roku.

• Stosuj miejscowo, aby cieszyć się przyjemnym, 
korzennym zapachem przywodzącym na myśl jesień.

SPOSÓB UŻYCIA
Masaż: wymieszać 5 kropli z ok. 10 ml olejku bazowego. 
Kąpiel: wymieszaj 5 kropli z ok. 5 ml olejku bazowego. 
Perfumowanie: wymieszaj 1 kroplę z 10 kroplami olejku 
bazowego. Wyłącznie do użytku miejscowego.

UWAGI 
Może powodować podrażnienia skóry.  Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli jesteś w 
ciąży lub trakcie leczenia. Unikać kontaktu z oczami, 
wewnętrzną częścią uszu i innymi wrażliwymi obszarami.

Składniki: Olejek z kory cynamonu (Cinnamomum 
cassia), olejek z goździków (Eugenia caryophyllus),  
olejek z liści eukaliptusa gałkowego (Eucalyptus 
globulus),  olejek z jałowca wirginijskiego (Juniperus 
virginiana), olejek z pestki gałki muszkatołowej 
(Myristica fragrans),  olejek z kory cynamonu 
(Cinnamomum zeylanicum),  benzoesan benzylu*, 
aldehyd heksylocynamonowy*, eugenol* limonen*,  
linalol*.

*Naturalnie występujące związki oleju.


