
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.

ОПИСАНИЕ 
Опакована в удобен и гладък рол-он апликатор, сместа  
Tea Tree (Чаено дърво) Touch осигурява пречистващите 
предимства на етеричното масло от чаено дърво, често 
наричано мелалеука, разредено във фракционирано 
кокосово масло. Сместа Tea Tree (Чаено дърво) Touch 
може да се използва за почистване и пречистване на 
кожата и ноктите, както и за поддържане на здравия вид 
на кожата. Маслото от Чаено дърво (мелалеука) е 
подходящо за облекчаването на случайните кожни 
раздразнения и за употреба след бръснете или за 
нанасяне по ходилата.

УПОТРЕБИ
• Нанесете върху несъвършенствата на кожата за 

пречистващ, подмладяващ ефект.

• Използвайте при кожни раздразнения, като нанесете 
сместа Tea Tree (Чаено дърво) Touch върху засегнатата 
област.

• Нанесете след бръснете за облекчаване на кожата.

• Втрийте в ноктите на пръстите на ръцете и на краката 
след душ за да пречистите ноктите и да ги поддържате 
здрави.

• Нанесете по ходилата и в обувките за свеж аромат и 
усещане за свежест.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Локално: 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.

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

• Известен със своите почистващи и подмладяващи 
ефекти, за да осигури на кожата ревитализирана 
свежест.

• Маслото от Чаено дърво има полезни свойства, 
които могат да помогнат за намаляване на 
появата на несъвършенства.

• Осигурява подсилващи и подмладяващи ползи  
за косата, кожата и ноктите на ръцете

• Маслото от Чаено дърво спомага  
за облекчаването на случайните кожни 
раздразнения.

Tea Tree Touch
Смес Tea Tree (Чаено дърво) Touch 
Melaleuca alternifolia 10 ml
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