
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

• Vydává hřejivou, pižmovou vůni, která při nanesení 
na pokožku vábí a okouzluje smysly.

• Směs Whisper Touch obsahuje esenciální oleje 
Ylang-ylang, Jasmín a Pačuli v základu 
z frakcionovaného kokosového oleje.

• Při vnějším použití jsou hřejivé, jemně květinové 
vůně doplněny silnými a dynamickými esenciálními 
oleji, jako je Růže, Havajské santalové dřevo 
a Bergamot.

POPIS PRODUKTU 
S aromatem tak jemným a hřejivým, jako je její název, vytváří 
směs dōTERRA Whisper Touch v kombinaci s různorodou 
směsí esenciálních olejů jedinečnou osobní vůni. Každý 
esenciální olej ve směsi nabízí lákavé vlastní aroma, avšak 
při zkombinování tyto oleje poskytnou jedinečnou vůni, která 
okouzluje smysly její nositelky i všech okolo. Jasmín a ylang-
ylang, považované v parfumářství za jedny z nejvzácnějších 
květin, při zkombinování jejich květinové vůně s hřejivými 
a kořeněnými vůněmi pačuli, vanilky, skořice a kakaa 
vytvářejí směs, která nemá co do složitosti a aromatičnosti 
obdoby. Berte tuto směs s sebou, ať jdete kamkoli, a snadno 
ji nanášejte pomocí praktického kuličkového aplikátoru.

POUŽITÍ
• Nanášejte na zápěstí, šíji a v místech, kde lze cítit tep, 

a vytvořte si tak svůj vlastní, jedinečný parfém.

• Po sprše aplikujte Whisper Touch na zápěstí, a vytvořte 
tak jedinečnou a krásnou vůni. 

• Mějte lahvičku v kabelce nebo v batohu, aby byla vždy 
po ruce!

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. Po aplikaci 
nelze pokožku vystavovat minimálně 12 hodin slunečnímu 
ani ultrafialovému záření.

Složení: Olej z Cocos nucifera (kokos), olej 
z Pogostemon cablin, olej ze slupek Citrus aurantium 
bergamia (bergamot), olej ze Santalum album 
(santalové dřevo), extrakt z plodů Vanilla planifolia, 
extrakt z květů Rosa damascena, extrakt z květů 
Jasminum grandiflorum (jasmín), olej z kůry 
Cinnamomum zeylanicum, extrakt z listů/stonku 
Cistus ladaniferus, olej z kořene Vetiveria zizanoides, 
extrakt ze semen Theobroma cacao (kakao), olej 
z květů Cananga odorata, limonen*, linalool*

*Přirozeně se vyskytující olejové sloučeniny.
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Whisper™ Touch
Směs pro ženy  10 ml


