
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.

• Предоставя затоплящ, мускусен аромат, който 
примамва и заинтригува сетивата при локално 
нанасяне.

• Whisper Touch съдържа етерични масла от  
Ylang Ylang (иланг иланг), Jasmine (жасмин)  
и Patchouli (пачули) с Fractionated Coconut Oil 
(фракционирано кокосово масло) като основа.

• При нанасяне върху кожата топлите, меки, 
флорални аромати се допълват от мощни и 
динамични етерични масла като Rose (роза), 
Hawaiian Sandalwood (хавайско сандалово 
дърво) и Bergamot (бергамот).

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
С аромат, толкова мек и топъл като името си, dōTERRA 
Whisper Touch създава уникално личен аромат  
с разнообразен бленд от етерични масла. Всяко етерично 
масло в сместа осигурява приятен аромат, но когато  
се комбинират, те предлагат подчертан аромат, който 
заинтригува сетивата както на носителя, така и на тези, 
които минават покрай него. Считан за най-ценните цветя  
в парфюмерната индустрия, еуфоричните, флорални 
аромати на Жасмин и Иланг Иланг се комбинират с топлите 
и пикантни аромати на пачули, ванилия, канела и какао,  
за да създадат смес, несравнима по сложност и ароматно 
влияние. Вземете с Вас, където и да отидете, и нанесете  
с лекота, като използвате удобния рол-он апликатор.

УПОТРЕБИ
• Нанесете върху китките, гърба на шията и пулсовите 

точки за отчетлив и индивидуален аромат.

• След душ нанесете Whisper Touch върху китките си,  
за да създадете уникален и красив аромат.

• Съхранявайте в дамската чанта или раницата за  
лесен достъп!

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. 
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 
Pogostemon Cablin, масло от кора на Citrus 
Aurantium Bergamia (бергамот), масло от Santalum 
Album (сандалово дърво), екстракт от плодовете на 
Vanilla Planifolia, масло от цвят на Rosa Damascena, 
екстракт от цвят на Jasminum Grandiflorum (жасмин), 
масло от кора на Cinnamomum Zeylanicum, 
екстракт от листо/стъбло на Cistus Ladaniferus, 
масло от корените на Vetiveria Zizanoides, екстракт 
от семена на Theobroma Cacao (какао), масло от 
цвят на Cananga Odorata, лимонен*, линалол*
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Whisper™ Touch
Бленд за жени  10 ml


