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Yarrow|Pom
30 ml

Yarrow|Pom
30 ml

Varenummer: 60207987

PRODUKTBESKRIVELSE 
Yarrow|Pom kombinerer fordelene fra blå røllikeolie og 
koldpresset granatæblekerneolie. Denne kyndigt 
sammensatte proprietære blanding forskønner huden og 
hjælper med at reducerer forekomsten af urenheder. 
Yarrow|Pom har også beroligende fordele; tilføj den til en 
massage for at skabe en afslappende oplevelse.

ANVENDELSER
• Tilføj den til din fugtighedscreme for øgede fugtgivende 

egenskaber.

• Brug den som en del af din daglige hudpleje for at 
hjælpe med at fremme udseendet af ung og sund hud, 
eller reducere fremkomsten af urenheder.

• Massér på skuldrene efter en lang dag på arbejde for at 
lette spændinger.

• Påfør to dråber til ansigt, bryst, hals og hænder hver 
morgen og aften for at drage fordel af Yarrow|Poms 
genopbyggende og hudbeskyttende fordele.

BRUGSANVISNING
Udvortes: Påfør en til to dråber på det ønskede område. 
Fortynd med doTERRA fraktioneret kokosolie for at 
minimere enhver form for hudfølsomhed. Se yderligere 
forholdsregler herunder.

ADVARSLER 
Mulig hudoverfølsomhed. Opbevares utilgængeligt for børn. 
Hvis du er gravid, ammer, eller er i medicinsk behandling, 
skal du konsultere din læge. Undgå kontakt med øjne, indre 
øre og sensitive områder. Kan medføre pletter på overflader 
og stof.

PRIMÆRE FORDELE

Aromatisk beskrivelse: urteagtig, frugtagtig, 
krydret

Vigtigste kemiske komponenter: punicicsyre, 
β-caryophyllene, chamazulene

• Fremmer en ren og sundt udseende hud, når den 
påføres udvortes.

• Kombinerer den ikke-flygtige granatæbleolie med 
den flygtige æteriske røllikeolie.

• Kombinationen af æterisk olie fra blå røllike og 
koldpresset granatæblekerneolie har opløftende 
og beroligende egenskaber.

• Røllike og granatæblekerner kan hjælpe med at 
give fugt til og genopbygge en hud, der ser sund 
ud, samtidig med at den arbejder på at reducere 
forekomsten af urenheder på huden.


