
INFORMAČNÍ LIST O PRODUKTU

Všechna slova označená symbolem ochranné známky nebo zapsané ochranné známky jsou ochrannými známkami nebo zapsanými ochrannými známkami společnosti dōTERRA Holdings, LLC.

POPIS PRODUKTU 
Masážní směs AromaTouch je zklidňující směs esenciálních 
olejů, kterou můžete používat během masáže. Blahodárné 
a relaxační účinky této směsi olejů vám pomohou zklidnit 
smysly.

POUŽITÍ
• Používejte AromaTouch, abyste si v pohodlí vlastního 

domova vytvořili luxusní lázeňské prostředí.

• Společně s epsomskou solí jej přidejte do horké lázně 
pro relaxaci po dlouhém pracovním dnu.

• Naneste AromaTouch na šíji a ramena, čímž podpoříte 
relaxaci.

• Použijte s metodou AromaTouch Technique nebo 
AromaTouch Hand Technique.

NÁVOD K POUŽITÍ
Na masáž smíchejte 5 kapek s 10 ml nosného oleje. Na 
koupel smíchejte 5 kapek s 5 ml nosného oleje. K použití 
jako parfém smíchejte 1 kapku s 10 kapkami nosného 
oleje. Pouze k použití na pokožku. 

UPOZORNĚNÍ 
Může dojít ke zvýšené citlivosti kůže. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Jste-li těhotná nebo podstupujete terapii, 
poraďte se s lékařem. Zamezte styku s očima, vnitřkem  
uší a s citlivými místy na pokožce. Po aplikaci nelze pokožku 
vystavovat minimálně 12 hodin slunečnímu ani 
ultrafialovému záření.
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HLAVNÍ VÝHODY

• Směs esenciálních olejů AromaTouch je kombinací 
jedinečné skupiny olejů poskytující relaxační 
a blahodárné přínosy.

• Směs AromaTouch kombinuje esenciální oleje 
Cypřiš, Máta peprná, Majoránka, Bazalka, 
Grapefruit a Levandule.

• Pomůže vám uvolnit napětí a poskytne zklidňující 
pocit, který napomůže účinnosti jakékoli masáže.

• Čistá, svěží a mátová vůně oleje AromaTouch dodá 
jakékoli masáži AromaTouch další, aromatický 
rozměr.

• Olej AromaTouch lze také použít při manuální 
technice AromaTouch Hand Technique.

AromaTouch™

Masážní směs  15 ml

Složení: Olej z Cupressus sempervirens, olej z Mentha 
piperita (máta peprná), olej z listů Origanum 
majorana, olej z Ocimum basilicum (bazalka), olej ze 
slupek Citrus paradisi (grapefruit), olej z Lavandula 
angustifolia (levandule), linalool*, limonen*, 
eugenol*.

*Přirozeně se vyskytující olejové sloučeniny.


