
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.

HLAVNÍ VÝHODY

• Směs dōTERRA Balance Touch je tvořena 
emocionálně blahodárnými esenciálními oleji, 
které dohromady vytvářejí pocity klidu a dobré 
pohody.

• Vůně směsi dōTERRA Balance Touch je sladká 
a dřevitá, takže je ideální vůní podporující pocity 
rovnováhy a klidu.

• Základ z frakcionovaného kokosového oleje je 
prosycen esenciálními oleji Smrk, Kafrovník 
lékařský, Marocký heřmánek, Heřmánek modrý 
a Kadidlo.

POPIS PRODUKTU 
Díky svěží dřevité vůni je dōTERRA Balance Touch ideálním 
olejem, po kterém můžete sáhnout, pokud ve svém životě 
potřebujete trochu harmonie. Smrk, Kafrovník lékařský, 
Kadidlo, Marocký heřmánek a Heřmánek modrý se dokonale 
mísí s frakcionovaným kokosovým olejem a nabízejí lákavou 
vůni, která při použití na pokožku podporuje klid, relaxaci 
a dobrou pohodu. Tato praktická směs dōTERRA Touch je 
ideální, ať už jste doma nebo na cestách!

POUŽITÍ
• Směs dōTERRA Balance Touch nanášejte na šíji 

a zápěstí, abyste podpořili pocit klidu a míru. 

• Použijte na pokožku k vytvoření klidného prostředí,  
když meditujete nebo cvičíte jógu. 

• Vtírejte během dne do chodidel pro podporu pocitů 
rovnováhy.

• Naneste na pokožku dříve, než půjdete do postele, 
abyste se uklidnili a podpořili pokojné sny. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Pouze k použití na pokožku. Naneste kuličkovým aplikátorem 
na pokožku jako parfém a pro péči o pokožku nebo masáž.

UPOZORNĚNÍ 
Může dojít ke zvýšené citlivosti kůže. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Těhotné ženy nebo ošetřovaní pacienti by se 
měli poradit se svým lékařem. Zamezte styku s očima, 
vnitřkem uší a s citlivými místy na pokožce.

Složení: Olej z Cocos nucifera (kokos), olej z větviček/
jehličí Picea mariana, olej z listů Cinnamomum 
camphora linaloolifera, olej z Boswellia carterii, olej 
z květů/listů/stonku Tanacetum annuum, olej 
z Chamomilla recutita (matricaria), extrakt z květů 
Osmanthus fragrans, linalool*, limonen*

*Přirozeně se vyskytující olejové sloučeniny.
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dōTERRA Balance™ Touch
Uzemňující směs  10 ml


