dōTERRA Magnolia Touch
Kuličkový Aplikátor 10 ml

INFORMACNÍ LIST O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
O magnolii je známo, že je hodně zcestovalou květinou,
neboť její druhy se vyskytují po celé jižní Asii, na ostrovech
Tichého oceánu a v Severní Americe. Květy magnolie,
nazývané také bílá champaca nebo strom bílých jadeitových
orchidejí, se používají v čínské tradiční medicíně, aby
pomohly v těle nastolit rovnováhu. Esenciální olej magnolie,
destilovaný parou ze silných okvětních plátků magnolie, má
ovocnou a květovou vůni, která pomáhá podpořit uvolněnou
atmosféru. Stejně jako levandule a bergamot, také
magnolie je v první řadě linalool, který může pomoci posílit
pocity klidu a ztišení. Magnolia Touch, odborně připravená
směs s frakcionovaným kokosovým olejem, zvlhčuje a
zklidňuje pokožku. Zařaďte ji do své každodenní péče o
tělo, pomůže udržet vaši pokožku čistou a hydratovanou. Při
použití jako osobní parfém nabízí Magnolia Touch
povznášející a osvěžující vůni.

POUŽITÍ
Složení: frakcionovaný kokosový olej, květ
magnolie
Popis Vůní: ovocná, květová, balzámová
Hlavní Chemická Sloučenina: linalool

HLAVNÍ VÝHODY

• Používejte Magnolia Touch každý den jako svou novou
osobní vůni, která charakterizuje vaši osobnost.
• Přejeďte kuličkou magnolie pro dotek klidu.
• Použijte na pokožku v kombinaci s olejem bergamot
nebo ylang ylang na podporu zdravého vzhledu pokožky.
• Přejeďte kuličkou přes chodidla ke zvýšení pocitu klidu a
uvolnění.

• Zklidňující a Relaxační

NÁVOD K POUŽITÍ

• Pomáhá získat čistý a zdravý vzhled pleti

Použití na Pokožku: Naneste na požadované místo. Níže viz
další preventivní opatření.

• Soothing to the skin

UPOZORNĚNÍ

dōTERRA Magnolia Touch
Kuličkový Aplikátor 10 ml

Může dojít ke zvýšené citlivosti kůže. Uchovávejte mimo
dosah dětí. Těhotné, kojící 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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