
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

• Díky svým obnovujícím a regeneračním 
vlastnostem podporuje čistý vzhled pleti.

• Navržen pro zlepšení celkového stavu pleti na 
pohled i na dotek tím, že pomáhá snižovat výskyt 
nedokonalostí pleti.

• Používá se pro své omlazovací schopnosti jako 
klíčová složka mnoha kosmetických přípravků.

• Šíří medově sladkou vůni, která při nanesení na 
pokožku vyvolává zklidňující pocit.

POPIS PRODUKTU 
Olej Smil italský s medově sladkou vůní obnovuje 
a regeneruje pokožku. Smil italský se také označuje jako 
„věčný“ nebo „nesmrtelný květ“ a běžně se používá 
v kosmetických přípravcích pro své omlazující účinky na pleť. 
Smil italský se používal v bylinných léčivých postupech již od 
dob starověkého Řecka a olej ze smilu je vysoce ceněn 
a vyhledáván pro množství svých přínosů. Tato praktická 
směs dōTERRA Touch Smil italský, nyní v kombinaci 
s frakcionovaným kokosovým olejem, vám může pomoci 
snížit výskyt nedokonalostí pleti a podpořit zářivou pleť.

POUŽITÍ
• Naneste přímo na pokožku, abyste omezili výskyt skvrn 

a nedokonalostí pleti, které se v průběhu času 
přirozeně vyskytnou.

• Než použijete dekorativní kosmetiku, naneste tento olej 
na tvář jako podklad pro podporu zářivé pleti.

• Použijte jej na pokožku po celodenním pobytu na slunci, 
pocítíte jeho zklidňující účinek.

• Vmasírujte do pleti pro pocit zklidnění a příjemné aroma.

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.
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Touch Smil Italský
Helichrysum italicum  10 ml

Složení: Olej z Cocos nucifera (kokos), olej z květů/
listů/stonku Helichrysum italicum, limonen*, linalool*

*Přirozeně se vyskytující olejové sloučeniny.


