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• Magnolia helpt bij het bevorderen van een schone 
en gezond uitziende huid en kan dagelijks worden 
gebruikt in je normale huidverzorgingsroutine.

• Magnolia essentiële olie is in de chemie 
vergelijkbaar met ylang ylang en lavendel.

• Breng magnolia aan op de huid om te verzachten 
en te hydrateren.

• Magnolia is een prachtige natuurlijke geur die 
kalmerende en ontspannende gevoelens bevordert.
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PRODUCTBESCHRIJVING
Met soorten verspreid over Zuid-Azië, de Stille Oceaan en 
Noord-Amerika, wordt gezegd dat de magnoliabloem een 
goed bereisde botanische bloem is. Magnoliabloemen 
worden in Chinese traditionele gezondheidspraktijken 
gebruikt om een gevoel van balans in het lichaam te 
creëren. Magnolia essentiële olie heeft een fruitig en fleurig 
aroma en kan helpen om een kalm en rustgevend gevoel te 
bevorderen. Magnolia Touch, gecombineerd met 
gefractioneerde kokosolie, werkt hydraterend en 
verzachtend voor de huid. Voeg toe aan je dagelijkse 
routine om de huid te reinigen en te hydrateren.

GEBRUIK
• Gebruik Magnolia Touch elke dag als je nieuwe, 

persoonlijke parfum.

• Breng na een gespannen dag Magnolia Touch aan op 
de polsen en ervaar het kalmerende en ontspannende 
aroma.

• Combineer op de huid met bergamot of ylang ylang om 
een gezond uitziende huid te bevorderen.

• Breng aan op de huid voor een kalmerend en 
ontspannend effect.

DAGELIJKSE HUIDVERZORGING
Wanneer je huid behoefte heeft aan comfort, gebruikt dan 
de Magnolia Touch roller. Het biedt een reinigende en 
hydraterende werking op de huid. De handige roller maakt 
het gemakkelijk om het product uitwendig aan te brengen 
om een geïrriteerde, droge huid te verzorgen of de huid te 
verfrissen. Voeg toe aan je dagelijkse routine om de huid te 
reinigen en te hydrateren! 

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Op de huid: Uitsluitend voor gebruik op de huid. Breng aan 
op de huid als parfum of huidverzorging of gebruik voor een 
massage. 

VOORZICHTIG
Mogelijke gevoeligheid van de huid. Buiten bereik van 
kinderen bewaren. Raadpleeg een arts als je zwanger bent 
of onder medische behandeling staat. Vermijd contact met 
de ogen, het binnenoor en gevoelige delen.

10 ml roller
dōTERRA Magnolia Touch


