
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.

• Придава чист вид на кожата със своите 
обновяващи и възстановяващи свойства.

• Създаден е да подобри цялостния вид и усещане 
на кожата, като спомага за намаляване на 
появата на петна.

• Използва се заради своите подмладяващи 
възможности и е основна съставка в 
козметичните продукти.

• Предоставя медо-сладък аромат, който създава 
успокояващо усещане при локално нанасяне.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Медо-сладкото ароматизирано масло от Helichrysum 
(безсмъртниче) подновява и възстановява кожата Ви. 
Наричан още вечно или безсмъртно цвете, безсмъртничето 
обикновено се използва в козметични продукти поради 
своите подмладяващи ползи за кожата. Безсмъртничето се 
използва в билковите здравни практики още от Древна 
Гърция, а маслото е високо ценено и търсено заради 
многото си ползи. Сега комбинирано с Fractionated Coconut 
Oil (Фракционирано кокосово масло) в този удобен 
dōTERRA Touch бленд, Helichrysum (безсмъртниче) може да 
помогне за намаляване на появата на несъвършенства и 
да придаде сияещ вид на кожата.

УПОТРЕБИ
• Нанесете локално върху кожата, за да намалите 

появата на петна и несъвършенства на кожата, които 
се появяват естествено във времето.

• Нанесете върху лицето като основа, преди да 
приложите рутината си за красота, за да подпомогнете 
блестящ вид на кожата.

• Нанесете локално за успокояващ ефект след ден на слънце.

• Втрийте в кожата за успокояващо усещане и 
приятен аромат.

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.
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Helichrysum (безсмъртниче) Touch
Helichrysum italicum  10 ml

Съставки: масло от Cocos nucifera (кокос), масло от 
цвят/листа/стъбло на Helichrysum Italicum 
(хелихризум), лимонен*, линалол* 


