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PRIMAIRE VOORDELEN

• Alle kwaliteiten van doTERRA Cheer Blend in een 
handige rolapplicator

• Bij gebruik op de huid kan Cheer optimistische 
gevoelens bevorderen die je gemoedstoestand 
zullen oppeppen 

• Geeft bij massages een impuls van geluk en 
positiviteit 

• Cheer bestaat uit essentiële oliën uit citrus en 
specerijen, die voor het warme en uitnodigende 
karakter zorgen

dōTERRA Cheer™ Touch
Opbeurende Blend  10 ml

PRODUCT INFORMATIE PAGINA

Ingrediënten: Cocos Nucifera Kokosolie, Citrus 
Aurantium Dulcis Sinaasappelschilolie, Olie uit het 
zaad van Eugenia Caryophyllus (Kruidnagel), Olie uit 
de blaadjes van Illicium Verum (Anijs), Olie uit de 
blaadjes van Backhousia Citriodora, Olie uit de pitten 
van Myristica Fragrans (Nootmuskaat),  Zingiber 
Ocinale Gemberwortelolie, Olie uit de bast van 
Cinnamomum Zeylanicum , Vanilla Planifolia 
Vruchtenextract, Olie uit de bloemen/blaadjes/
stelen van Geranium Macrorrhizum, Limonene*, 
Eugenol*, Linalool*

PRODUCTBESCHRIJVING
Als een zonnestraal kan de Cheer Touch Opbeurende Blend 
een positieve impuls geven. Wanneer geluk en optimisme 
schaars zijn, wacht Cheer op je om je humeur op te fleuren 
en op te vrolijken. Het vrolijke, frisse aroma van citrus- en 
specerijenoliën zullen elk moment van jouw dag opvrolijken.

GEBRUIK
• Gebruik Cheer als je favoriete Aromatouch Hand 

Technique essentiële olie

• Gebruik 's ochtends op de huid om gevoelens van 
optimisme en blijdschap te bevorderen

• Breng 's winters aan op de huid en ruik eraan gedurende 
de dag voor het verkwikkende aroma

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Op de huid: alleen op de huid gebruiken. Rol op de huid 
voor parfumeren en huidverzorging of massage.

WAARSCHUWINGEN 
Mogelijke gevoelige reactie van de huid. Buiten bereik 
van kinderen bewaren. Indien je zwanger bent, 
borstvoeding geeft of onder behandeling bent van een 
arts, raadpleeg dan eerst je arts. Vermijd contact met de 
ogen, binnenkant van de oren en gevoelige gebieden. 
Vermijd UV-straling gedurende ten minste 12 uur na het 
aanbrengen.

* Natuurlijke oliebestanddelen


