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POPIS PRODUKTU
Povznášajúca zmes Cheer Touch môže poskytnúť 
povzbudenie pozitívneho naladenia ako lúč slnka.  
Keď zavládne nedostatok šťastia a optimizmu, čaká na  
vás zmes Cheer, aby vám rozjasnila a povzbudila náladu. 
Slnečná svieža aróma citrusových a korenistých 
esenciálnych olejov rozžiari akúkoľvek chvíľu vášho dňa.

POUŽITIE
• Ráno naneste na chodidlá, aby ste podporili pocity 

optimizmu a veselosti.

• Používajte zmes Cheer ako istú voľbu esenciálneho  
oleja pri technike na ruky Aromatouch.

• Ráno naneste na chodidlá, aby ste podporili pocity 
optimizmu a veselosti.

• V zimnom období naneste na zápästie a počas dňa si  
k nemu privoňajte, aby ste zacítili povznášajúcu arómu.

NÁVOD NA POUŽITIE
Na pokožku: Len na vonkajšie použitie. Pomocou guľôčky 
naneste na pokožku na parfumovanie a starostlivosť o pleť 
alebo masážne účely.

UPOZORNENIE
Možná citlivosť pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí.  
Ak ste tehotná, dojčíte alebo ste pod lekárskym dohľadom, 
konzultujte užívanie s vašim lekárom. Vyhnite sa kontaktu  
s očami, vnútornou časťou uší a citlivými časťami tela.  
Po nanesení produktu sa aspoň na 12 hodín vyhýbajte 
slnečnému alebo UV žiareniu.
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dōTERRA Cheer™ Touch
Povznášajúca zmes  10 ml

HLAVNÉ ÚČINKY

• Aróma zmesi Cheer podporuje pocity optimizmu, 
ktoré vám vzpružia náladu.

• Všetky účinky zmesi dōTERRA Cheer v praktickej 
guľôčkovej fľaštičke.

• Poskytuje radostnú vzpruhu šťastia a pozitívneho 
naladenia.

• Svieža hrejivá vôňa, ktorá pomôže vytvoriť lákavé  
a šťastné prostredie.

• Zmes Cheer sa skladá z citrusových a korenistých 
esenciálnych olejov, ktoré prispievajú k jej hrejivej 
a lákavej povahe.

Zloženie: Šupka Divokého Pomaranča, Púčiky 
Klinčeka, Plod/Semeno Badiánu, List Myrtovníka 
Citrónového, Jadro Muškátového Orieška, Výťažok Z 
Vanilkového Lusku, Podzemok Zázvoru, Škoricová 
Kôra, Rastlina Pakostu Podzemkového


