
דוטרה שמן קוקוס דוטרה שמן לבנדר טהור

רכיבים: שמן פרחי לבנדר טהור.

יש להוסיף טיפה אחת  שימוש במזון: 
ל-120 מ”ל של משקה או מזון. אין לצרוך 

יותר מ-5 טיפות ביום.

שימוש חיצוני: יש לדלל טיפה אחת ב-1 
מ”ל של דוטרה שמן קוקוס.

שימוש ארומטי: יש להוסיף 3-4 טיפות 
למאדה שמנים )דיפיוזר(.

טוב לשימוש עד 12 חודשים לאחר 
הפתיחה.

תכולה: 5 מ״ל.

רכיבים: שמן אתרי טהור מעלי עץ התה.

יש להוסיף טיפה אחת  שימוש במזון: 
ל-120 מ”ל של משקה או מזון. אין לצרוך 

יותר מ-4 טיפות ביום.

שימוש חיצוני: יש לדלל טיפה אחת ב-1 
מ”ל של דוטרה שמן קוקוס.

שימוש ארומטי: יש להוסיף 3-4 טיפות 
למאדה שמנים )דיפיוזר(.

טוב לשימוש עד 12 חודשים לאחר 
הפתיחה.

תכולה: 5 מ״ל.

רכיבים: שמן אתרי טהור מנענע חריפה.

יש להוסיף טיפה אחת  שימוש במזון: 
ל-120 מ”ל של משקה או מזון.

שימוש חיצוני: יש לדלל טיפה אחת 
ב-25 מ”ל של שמן קוקוס.

שימוש ארומטי: יש להוסיף 3-4 טיפות 
למאדה שמנים )דיפיוזר(.

טוב לשימוש עד 24 חודשים לאחר 
הפתיחה. תכולה: 5 מ״ל.

רכיבים: שמנים אתריים של ברוש, נענע 
חריפה, אזוב תרבותי )מיורן(, בזיליקום, 

אשכולית, לבנדר.

שימוש חיצוני: יש לדלל טיפה אחת 
ב-10 מ”ל של שמן קוקוס.

2-3 טיפות  להוסיף  שימוש ארומטי: 
למלחי אמבט לשימוש באמבטיה חמה.

טוב לשימוש עד 12 חודשים לאחר 
הפתיחה. תכולה: 5 מ״ל.

רכיבים: שמן קוקוס, אשוחית, לבונה, 
חרצית כחולה, קמומיל כחול, קמפור.

שימוש חיצוני: יש לדלל טיפה אחת 
ב-10 מ”ל של דוטרה שמן קוקוס.

שימוש ארומטי: יש להוסיף 3-4 טיפות 
למאדה שמנים )דיפיוזר(.

טוב לשימוש עד 12 חודשים לאחר 
הפתיחה.

תכולה: 5 מ״ל.

רכיבים: שמנים אתריים של קמפור, 
נענע חריפה, חרצית כחולה, קמומיל 
גרמני, הליקריסום, אוסמנטוס, ילנג-ילנג.

לשימוש חיצוני בלבד. יש לדלל טיפה 
אחת ב-5 מ”ל של שמן קוקוס. מוצר 
זה הינו תמרוק ולא תרופה ואינו מיועד 

לטיפול במצבי מחלה.

טוב לשימוש עד 24 חודשים לאחר 
הפתיחה.

תכולה: 5 מ״ל.

דוטרה שמן עץ התה טהור

דוטרה שמן תפוז בר טהור

רכיבים: שמן אתרי טהור מקליפות 
תפוז בר.

יש להוסיף טיפה אחת  שימוש במזון: 
ל-120 מ”ל של משקה או מזון.

שימוש ארומטי: יש להוסיף 3-4 טיפות 
למאדה שמנים )דיפיוזר(.

טוב לשימוש עד 6 חודשים לאחר 
הפתיחה.

תכולה: 5 מ״ל.

דוטרה ״בלאנס״ תערובת 
שמנים אתריים

דוטרה שמן נענע חריפה טהור

דוטרה “כחול עמוק”
תערובת שמנים אתריים

60200332

כשר פרווה
בהשגחת KRCC ובאישור
הרבנות הראשית לישראל.

Lavender Essential Oil

Balance Grounding Blend
Peppermint Essential Oil

AromaTouch® Massage Blend

Melaleuca Essential Oil

Wild Orange Essential Oil

Deep Blue® Soothing Blend
Fractionated Coconut Oil

אופן הצריכה:  לשאיפה.   לשימוש חיצוני.   לשימוש פנימי.  רגישות העור:  לשימוש ללא דילול.   יש לדלל לעור רגיש וילדים.   יש לדלל לפני שימוש.

דוטרה “און גארד”
תערובת שמנים אתריים

רכיבים: שמנים אתריים של תפוז בר, 
ציפורן, קינמון, אקליפטוס ורוזמרין.

יש להוסיף טיפה אחת  שימוש במזון: 
ל-120 מ”ל של משקה או מזון. אין לצרוך 

יותר מ-5 טיפות ביום.

שימוש חיצוני: יש לדלל טיפה אחת 
ב-60 מ”ל של דוטרה שמן קוקוס.

שימוש ארומטי: יש להוסיף 3-4 טיפות 
למאדה שמנים )דיפיוזר(.

טוב לשימוש עד 12 חודשים לאחר 
הפתיחה. תכולה: 5 מ״ל.

On Guard® Protective Blend

אזהרות: יש להשתמש בשמן רק למטרה שלשמה הוא נועד ובהתאם להוראות השימוש. אין להשתמש על עור מגורה או פגום. יש להפסיק את השימוש עם הופעת 
סימני גירוי. רגישות בעור אפשרית. אין להשתמש במוצר אם ידועה רגישות לאחד המרכיבים. יש להימנע ממגע עם העיניים, האוזן הפנימית ואזורים רגישים אחרים. 
במקרה של מגע עם עיניים יש לשטוף היטב במים או בשמן קוקוס טהור. יש לשטוף ידיים היטב לאחר השימוש. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אם הנך בהריון, מניקה 
או בטיפול רפואי, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש. אין לנתק את הטפטפת ממקומה. אחסון: לשמור במקום קריר, מוצל ויבש מתחת ל-30 מעלות. להרחיק ממקורות 
חום או לחות.קוד הייצור ותאריך אחרון לשימוש מוטבעים על תחתית הבקבוק. היצרן: dōTERRA International LLC, ארה”ב. היבואן: אי.אי.גי. יורואסיה פרו בע”מ, 

www.doterra.co.il | 09-8357616 ,באישור משרד הבריאותהנרקיס 6 אלפי מנשה

ערכת שמנים למסאג׳ בשיטת “ארומה טאץ׳”

דוטרה ״ארומה טאץ׳״
תערובת שמנים לעיסוי

שמן קוקוס מופרד של דוטרה, הינו 
שמן נשא טבעי אשר נספג בעור בצורה 
יעילה ועל כן נחשב שמן מושלם לטיפול 
מקומי או בשילוב עם שמנים אתריים. 
מותיר עור רך, חלק ולא שומני. שמן 
קוקס מופרד הינו מסיס לגמרי עם כל 
השמנים האתריים ואינו מכיל צבע, או 

ריח ואינו מכתים.

לשימוש חיצוני ומקומי בלבד: לדילול 
עם שמן אתרי בהתאם לרגישות העור 
או כפי שמונחה בתוית השמן האתרי. 
ניתן לשימוש גם על מנת לצמצם תגובה 

רגישה של העור לשמן אתרי.

אזהרות: התכשיר לא מיועד למאכל, אין 
לבלוע. יש להשתמש בשמן רק למטרה 
שלשמה הוא נועד ובהתאם להוראות 
השימוש. אין להשתמש על עור מגורה 
או פגום. יש להפסיק את השימוש עם 
הופעת סימני גירוי. אין להשתמש במוצר 
אם ידועה רגישות לשמן זה. יש להימנע 
ממגע בעיניים, ובמקרה של מגע כזה 
יש לשטוף היטב במים. להרחיק מהישג 

ידם של ילדים.

12 חודשים לאחר  טוב לשימוש עד 
הפתיחה.

תכולה: 115 מ״ל.

מרכיבים
שמן קוקוס מזוקק )שמן בסיס( 

ושמנים אתריים של:

אשוחית	 

ַקמפֹור	 

לבונה	 

חרצית כחולה	 

קמומיל כחול	 


