
ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 
ЗА ПРОДУКТА

Всички думи с търговска марка или символи за регистрирана търговска марка са търговски марки или регистрирани търговски марки на dōTERRA Holdings, LLC.

• Хармоничен цветен аромат.

• Ободряващият аромат на лайм и бергамот 
допринася за създаването на приповдигнато 
настроение.

• Прекрасният аромат подхожда идеално за  
личен парфюм.

• Поддържа настроението и енергизира.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Прегърнете красотата на етеричните масла от османтус, 
лайм, бергамот и тамян в този хармоничен цветен бленд. 
Ободряващият аромат на лайм и бергамот допринася за 
създаването на приповдигнато настроение. Използвайки 
подкрепящите и отпускащите аромати на османтус и 
тамян, пленителният бленд скоро ще се подреди сред 
любимите ви продукти. Beautiful Touch е подходящ за 
прекрасен, сладък личен аромат, който да използвате 
всеки ден или за специални поводи. Очарование и 
вдъхновение с пленителния бленд Beautiful Touch. 

УПОТРЕБИ
• Използвайте като личен аромат през деня за 

подсилване на мотивацията.

• Чувствайте се по-силни и вдъхновени, като усещате 
завладяващия аромат на бленда Beautiful Touch.

• Намажете Beautiful Touch на точките на пулса за 
подобряване на настроението.

• Носете го със себе си в движение за лесен достъп 
винаги, когато ви е необходим!

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Само за локална употреба. Нанесете върху кожата  
за парфюмиране и грижа или масаж на кожата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Възможна чувствителност на кожата. Пазете далеч от 
деца. Ако сте бременна, кърмите или сте под лекарско 
наблюдение, се консултирайте с лекар. Избягвайте 
контакт с очите, вътрешността на ушите и чувствителни 
зони. Избягвайте излагането на слънчева светлина и  
UV лъчи най-малко 12 часа след приложение.

*Естествени съставки на маслото.

Съставки: масло от Cocos nucifera (кокос), масло от 
кора на Citrus aurantifolia (лайм), екстракт от цвят 
на Osmanthus fragrans, масло от плодовете на 
Citrus aurantium bergamia (бергамот), масло от 
Boswellia carterii, Лимонен*, Линалол*, 
Цитронелол*
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Beautiful Touch
Пленителен бленд  10 ml

ОСНОВНИ ПОЛЗИ


