
ОСНОВНИ ПОЛЗИ

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.

• dōTERRA Balance Touch е формулиран с полезни 
за емоциите етерични масла, които работят заедно, 
за да създадат усещане за спокойствие и 
благосъстояние.

• Ароматът на dōTERRA Balance Touch е сладък и 
дървесен и е перфектният аромат за насърчаване 
на чувство за баланс и спокойствие.

• С Fractionated Coconut Oil (фракционирано 
кокосово масло) като основа, обогатено с 
етерични масла от Spruce (смърч), Ho Wood 
(дърво Хо), Blue Tansy (синя вратига), Blue 
Chamomile (синя лайка) и Frankincense (тамян).

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Свежият и дървесен аромат на dōTERRA Balance Touch е 
перфектното масло за из път, когато имате нужда от малко 
хармония в живота си. Spruce (смърч), Ho Wood (дърво Хо), 
Frankincense (тамян), Blue Tansy (синя вратига) и Blue 
Chamomile (синя лайка) се съчетават идеално с Fractionated 
Coconut Oil (фракционирано кокосово масло), за да 
предложат приканващо благоухание, което да стимулира 
спокойствието, релаксацията и благосъстоянието при 
локално нанасяне. Този удобен dōTERRA Touch бленд е 
идеален за когато сте у дома или в движение!

УПОТРЕБИ
• Нанесете dōTERRA Balance Touch върху шията и китките, 

за да спомогнете за насърчаване на чувство за 
спокойствие.

• Нанесете локално, за да създадете спокойна среда, 
когато медитирате или практикувате йога.

• Нанесете в долната част на краката, за да насърчите 
чувството за равновесие през целия ден.

• Нанесете локално преди лягане, за да се успокоите  
и да насърчите спокоен сън.

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 или под лекарско наблюдение,  
се консултирайте с Вашия лекар. Избягвайте контакт  
с очите, вътрешността на ушите и чувствителни зони.

*Естествени съставки на маслото.

Съставки: масло от Cocos Nucifera (кокос), масло от 
клон/листо на Picea Mariana, масло от листата на 
Cinnamomum Camphora Linaloolifera, масло от 
Boswellia Carterii, масло от цвят/листо/стъбло на 
Tanacetum Annuum, масло от Chamomilla Recutita 
(лайка), екстракт от цвят на Osmanthus Fragrans, 
линалол*, лимонен*
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dōTERRA Balance™ Touch
заземяващ бленд  10 ml


