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BENEFICII PRIMARE

• Toate beneficiile amestecului dōTERRA Cheer, 
într-un flacon practic cu bilă.

• Prin uz extern, Cheer poate induce sentimente  
de optimism, revigorează și binedispune. 

• Oferă un plus de veselie, fericire și energie 
pozitivă în timpul masajului.

• Cheer este realizat din uleiuri esențiale de citrice 
și condimente, care contribuie la caracterul său 
cald și primitor.

dōTERRA Cheer™ Touch
Amestec pentru bună dispoziție 10 ml

PAGINA CU INFORMAŢII DESPRE 
PRODUS

Ingrediente: Ulei de Cocos Nucifera (cocos), ulei de 
Citrus Aurantium Dulcis (portocală) (coajă), ulei de 
Eugenia Caryophyllus (cuișoare) (mugure), ulei de 
Illicium Verum (anason) (frunză), ulei de Backhousia 
Citriodora (frunză), ulei de Myristica Fragrans 
(nucșoară) (sâmbure), ulei de Zingiber Officinale 
(ghimbir) (rădăcină), ulei de Cinnamomum 
Zeylanicum (scoarță), extract de Vanilla Planifolia 
(fruct), ulei de Geranium Macrorrhizum (floare/
frunză/tulpină), limonen*, eugenol*, linalool*

DESCRIEREA PRODUSULUI
La fel ca o rază de soare, Amestecul pentru bună dispoziție 
dōTERRA Cheer™ Touch are puterea să te încarce cu energie 
pozitivă. Când simți că rezervele tale de fericire și optimism 
sunt aproape de epuizare, dōTERRA Cheer™ este alături de 
tine pentru a-ți ilumina ziua și te binedispune. Aroma 
proaspătă și luminoasă a amestecului de uleiuri esențiale  
de citrice și condimente va ilumina orice moment al zilei. 

UTILIZĂRI
• Folosește Cheer ca ulei esențial principal în Tehnica de 

masaj al mâinilor dōTERRA AromaTouch™.

• Aplică-l dimineața pentru a favoriza sentimentele de 
optimism și veselie.

• În timpul iernii, aplică-l și bucură-te de parfumul său pe 
parcursul întregii zile, pentru a te binedispune.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Doar pentru uz extern. Aplică-l direct pe piele ca parfum, 
pentru proprietățile de îngrijire a pielii sau la masaj.

PRECAUŢII 
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Dacă sunteți gravidă sau vă aflați sub observația 
unui medic, cereți sfatul medicului. Evitați contactul cu 
ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile. A se evita 
razele UV timp de 12 ore după aplicare.

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri


