dōTERRA Cheer® Touch
10 ml Aplicator cu rolă

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
dōTERRA Cheer Touch combină uleiul fracţionat de cocos
cu mireasma proaspătă, învigorată parcă de razele
soarelui, a uleiurilor din amestecul dōTERRA Cheer – într
o metodă de aplicare adecvată atât pentru copii cât şi
pentru cei cu pielea sensibilă. Acest amestec delicat din
aplicatorul convenabil poate fi folosit pe piele pentru a
crea o stare de bucurie şi pentru a aduce o notă pozitivă.
Amestecul înmiresmat de uleiuri esenţiale de citrice şi
mirodenii din dōTERRA Cheer Touch vă va însenina orice
moment al zilei.
UTILIZĂRI
• Masaţi pe piept pentru un sentiment de voioşie.
• Puteţi să vă ţineţi capul sus dacă aplicaţi dōTERRA
Cheer Touch în spatele gâtului.
Aplicare:
Ingrediente: Ulei fracţionat de cocos, Coajă de
portocală sălbatică, Cuişoare, Anason stelat fruct/
seminţe, Frunze de mirt lămâios, Sâmbure de
nucşoară, Exctract absolut de vanilie, Rădăcină de
ghimbir, Scorţisoară, Priboi (Geranium Macrorrhizum)
Descrierea mirosului: prospăt, iute, cald

• În timpul iernii, aplicaţi la încheieturi şi inspiraţi
mirosul în timpul zilei pentru o experienţă
reconfortantă.
• Masaţi pe tălpile picioarelor la un copil care are nevoie
de un stimul de pozitivitate şi bună dispoziţie.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz extern: Aplicaţi pe zona dorită. Vedeţi precauţiile
adiţionale de mai jos.

BENEFICII PRIMARE
• Promovează sentimente de optimism, voioşie şi
bucurie

dōTERRA Cheer® Touch
10 ml Aplicator cu rolă

PRECAUŢII
Poate cauza reacţii la cei cu pielea sensibilă. Nu lăsaţi la
îndemâna copiilor.
Dacă sunteţi însărcinată sau sunteţi sub supraveghere
medicală, consultaţi medicul. Evitaţi contactul cu ochii,
interiorul urechilor şi zonele sensibile. Evitaţi expunerea
la soare sau raze ultraviolete până la 12 ore de la
aplicarea produsului.
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