
ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 
ЗА ПРОДУКТА

Всички думи със символа за търговска или регистрирана търговска марка представляват запазени търговски или регистрирани търговски марки на dōTERRA Holdings, LLC.

ОСНОВНИ
Масажният бленд AromaTouch™ е успокояващ бленд от 
етерични масла, който можете да използвате по време 
на масаж. Успокояващите и релаксиращи ползи на този 
бленд от масла спомагат за успокояване на сетивата.

УПОТРЕБИ
• Използвайте AromaTouch за луксозно спа изживяване 

в комфорта на собствения Ви дом.

• Комбинирайте с английска сол и добавете към гореща 
вана за релаксация след натоварен работен ден.

• Нанесете AromaTouch на врата и раменете за 
отпускащо действие.

• Използвайте заедно с AromaTouch Technique или 
AromaTouch Hand Technique.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
За масаж: смесете 5 капки с 10 ml базово масло.  
Във вана: смесете 5 капки с 5 ml базово масло. Като 
парфюм: смесете 1 капка с 10 капки базово масло. 
Само за локална употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Възможна чувствителност на кожата. Пазете далеч  
от деца. Консултирайте се с Вашия лекар, ако сте 
бременна или се лекувате. Избягвайте контакт с очите, 
вътрешността на ушите и чувствителни зони. Избягвайте 
излагането на слънчева светлина и UV лъчи най-малко  
12 часа след приложение.
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ОСНОВНИ ПОЛЗИ

• Блендът от етерични масла AromaTouch 
комбинира уникална група масла, за да 
предостави релаксиращи и успокояващи ползи.

• AromaTouch комбинира нашите етерични масла 
от кипарис, мента, майорана, босилек, грейпфрут 
и лавандула.

• Може да помогне за намаляване на 
напрежението и има успокояващо действие, 
което ще повиши ефективността на всеки масаж.

• Чистият, свеж, ментов аромат на маслото 
AromaTouch придава допълнитело ухание към 
всеки масаж с AromaTouch.

• Маслото AromaTouch може да се използва и с 
техниката за масаж AromaTouch Hand Technique.

AromaTouch™

Масажен бленд  15 ml

Съставки: Масло от Cupressus Sempervirens, масло 
от Mentha Piperita (лютива мента), масло от листата 
на Origanum Majorana, масло от Ocimum Basilicum 
(босилек), масло от кора на Citrus Paradisi 
(грейпфрут), масло от Lavandula Angustifolia 
(лавандула), Линалол*, Лимонен*, евгенол*.

*Естествени съставки на маслото.


