
ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА ЗА 
ПРОДУКТА

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

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

• Облекчава кожата, за да подсили младежкия  
ѝ вид, най-добре е да се използва преди 
нанасянето на овлажняващ крем. 

• Подобно на цитрусовите етерични масла, Neroli 
(Нероли) може да се опише като сладко, флорално, 
цитрусово и свежо.

• Neroli (Нероли) често се използва в парфюмната 
индустрия поради ароматните си ползи.

• Ароматът на Neroli (Нероли) Touch насърчава 
позитивното настроение и релаксацията. 
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Neroli (Нероли) Touch
Citrus x aurantium 10 ml

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
dōTERRA Neroli (нероли) Touch комбинира чисто етерично 
масло Neroli (Нероли) с Fractionated Coconut Oil 
(Фракционирано кокосово масло) в удобна бутилка  
с рол-он апликатор. Извлечено от цветовете на горчивото 
портокалово дърво, Neroli (Нероли) има сладък, свеж, 
цветен аромат. Интересен факт е, че две други етерични 
масла също произлизат от това дърво – Petitgrain 
(Петигрен) от листата и клоните и Bitter Orange (Горчив 
портокал) от кората на портокала. Макар че други масла 
произлизат от същия източник, Neroli (Нероли) продължава 
да бъде рядко измежду цитрусовите масла. Neroli (Нероли) 
Touch може да се използва за успокояване на кожата  
и намаляване на появата на петна. Освен това за Neroli 
(Нероли) се знае, че насърчава релаксацията и повдига 
настроението. 

УПОТРЕБИ
• Поддържайте кожата красива, като нанасяте Neroli 

(Нероли) Touch директно върху нея, преди да използвате 
овлажняващ крем, за да намалите появата на петна.

• Комбинирайте Neroli (нероли) Touch с етеричните 
масла Lavender (Лавандула), Ylang Ylang (Иланг-иланг) 
и Marjoram (Майорана) за релаксиращ и ароматен 
масаж. 

• Прилагайте през целия ден, за да повдигнете 
настроението и да се насладите на сладкия цитрусов 
аромат.

• Използвайте смес Neroli (нероли) Touch ежедневно 
като Ваш нов запазен 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 сте под лекарско 
наблюдение, се консултирайте с Вашия лекар. 
Избягвайте контакт с очите, вътрешността на ушите  
и чувствителни зони. 


