
KARTA PRODUKTU

PODSTAWOWE KORZYŚCI

Wszystkie słowa oznaczone znakiem towarowym lub zastrzeżone znakiem towarowym są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy dōTERRA Holdings, LLC.

• Wygodna buteleczka z kulką ułatwia stosowanie  
i korzystanie z zalet mieszanki Neshama.

• Główny składnik mieszanki Neshama, frakcjonowany 
olej kokosowy, pomaga nawilżać i koić skórę.

• Dzięki dodatkowi olejku eterycznego z kadzidła 
wywołuje uczucie spokoju, odprężenia i zadowolenia.

• Zawiera olejki eteryczne z certyfikatem CPTG 
(Testowana Certyfikowana Czysta Jakość) z 
kadzidła, lawendy, drzewa cedrowego, cyprysu, 
mirry, nardu, dzikiej pomarańczy, kasji i kory 
cynamonu.

OPIS PRODUKTU 
Neshama to hebrajskie słowo oznaczające „duszę”. Mieszanka 
ta została stworzona, aby przypominać nam, kim naprawdę 
jesteśmy i w jaki sposób łączymy się ze sobą oraz z otaczającym 
nas światem. Dawniej zarówno rośliny, jak i olejki eteryczne 
były cenione za swoje zastosowania oraz korzyści dla ludzi, 
podkreślając związek między człowiekiem a naturą. Wiele 
olejków eterycznych zawartych w mieszance kojącej duszę 
Neshama uważano za święte i wspominano o nich w starożytnych 
pismach. Zarówno wtedy, jak i dzisiaj pomagają nam nawiązać 
kontakt z naszym wewnętrznym ja. Ta inspirująca mieszanka 
zawiera jedne z naszych najbardziej cennych i cenionych 
olejków eterycznych z certyfikatem CPTG™ (Testowana 
Certyfikowana Czysta Jakość), w tym olejek z kadzidła, 
lawendy, drzewa cedrowego, cyprysu, mirry, nardu, dzikiej 
pomarańczy, kasji i kory cynamonu. W szczególnie trudnych 
okresach stosowanie mieszanki Neshama może nam 
przypominać, że nasza dusza jest ściśle połączona z 
otaczającym nas światem i że z czasem nadejdzie uzdrowienie.

UŻYCIE
• Stosuj miejscowo, aby ukoić skórę.

• Wmasowuj w skronie w ciągu dnia.

• Wcieraj kulką w miejsca, w których wyczuwalne jest tętno,  
i w czoło podczas ćwiczeń jogi lub medytacji. 

• Stosuj powyżej serca codziennie rano, aby przez cały dzień 
pamiętać o swoim wewnętrznym ja.

SPOSÓB UŻYCIA
Wyłącznie do użytku miejscowego. Użyj aplikatora z kulką, 
który jednocześnie perfumuje, pielęgnuję i masuje skórę.

UWAGI 
Może powodować podrażnienia skóry. Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. Jeśli jesteś w ciąży lub znajdujesz się pod 
opieką lekarską, skonsultuj się ze swoim lekarzem. Unikać 
kontaktu z oczami, wewnętrzną częścią uszu i innymi 
wrażliwymi obszarami. Unikać światła słonecznego i promieni 
UV przez co najmniej 12 godzin po zastosowaniu produktu.

Składniki: Olejek z kokosa (Cocos nucifera), olejek z 
Boswellia carterii, olejek z Lavandula angustifolia 
(Lawenda), olejek z jałowca wirginijskiego (Juniperus 
virginiana), olej ze skórki Citrus aurantium dulcis 
(pomarańcza), olejek z gałęzi/liści cyprysu (Cupressus 
sempervirens), olejek z mirry (Commiphora myrrha), 
olejek z korzenia nardu (Nardostachys jatamansi), 
olejek z cynamonowca kadzidłowego (Cinnamomum 
cassia), olejek z kory cynamonu (Cinnamomum 
zeylanicum), limonen*

*Naturalnie występujące związki oleju.
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Neshama
Mieszanka kojąca duszę  10 ml


