Touch Neroli

Citrus x aurantium 10 ml
INFORMAČNÍ LIST O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
dōTERRA Neroli Touch je kombinací čistého esenciálního
oleje Neroli s frakcionovaným kokosovým olejem v praktické
lahvičce s kuličkovým aplikátorem. Olej Neroli, získávaný
z květů pomerančovníku hořkého, má sladké, svěží, květinové
aroma. Zajímavé je, že ze stejného stromu pocházejí také
dva další citrusové oleje – Petitgrain z listů a větviček
a Hořký pomeranč z pomerančové kůry. I když také další
oleje pocházejí ze stejného zdroje, olej Neroli zůstává mezi
citrusovými oleji vzácností. Neroli Touch lze použít ke
zklidnění pokožky a snížení výskytu nedokonalostí pleti.
Také je známo, že olej Neroli podporuje relaxaci a povznáší
náladu.

POUŽITÍ
• Použijte před aplikací hydratačního prostředku Touch
Neroli přímo na pleť pro snížení výskytu nedokonalostí
pleti, aby vaše pokožka vypadala co nejlépe.
• Zkombinujte Neroli Touch s esenciálním olejem
Levandule, Ylang-ylang a Majoránka pro uvolňující
a aromatickou masáž.

HLAVNÍ VÝHODY
• Zklidňuje pokožku a podporuje její mladistvý vzhled.
Ideálně se nanáší před použitím hydratačního
prostředku.
• Podobně jako ostatní citrusové esenciální oleje
lze Neroli popsat jako sladký, květinový, citrusový
a svěží.
• Neroli se běžně používá v parfumářství pro své
aromatické přínosy.
• Aroma Neroli Touch podporuje dobrou náladu
a navozuje uvolnění.

• Pro povznesení nálady a vychutnání si sladké citrusové
vůně nanášejte po celý den.
• Používejte Neroli Touch každý den jako svou novou
osobní vůni, která charakterizuje vaši osobnost.

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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