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PRODUKTBESKRIVELSE 
Den friske og træagtige aroma fra dōTERRA Balance Touch 
er den perfekte olie at finde frem, når du har brug for lidt 
harmoni i dit liv. Gran, ho wood, frankincense, blå rejnfan 
og blå kamille i perfekt kombination med fraktioneret 
kokosolie byder på en spændende duft, som fremmer ro, 
afslapning og velbefindende, når den påføres udvortes. 
Denne praktiske dōTERRA Touch Blanding er perfekt til at 
have på dig, hvad enten du er hjemme eller på farten!

ANVENDELSER
• Påfør dōTERRA Balance Touch på hals og håndled for  

at fremme følelser af ro.

• Brug den udvorates til at hjælpe med at skabe et roligt 
miljø, når du dyrker meditation eller yoga.

• Påfør under fødderne for at fremme følelser af balance  
i løbet af dagen.

• Påføres udvortes inden sengetid til at berolige dig selv  
og fremme fredelige drømme.

BRUGSANVISNING
Kun til udvortes brug. Rul den på huden for at bruge den 
som parfume og hudpleje eller massage.

ADVARSLER 
Mulig hudoverfølsomhed. Opbevares utilgængeligt for børn. 
Hvis du er gravid eller er i medicinsk behandling, skal du 
konsultere din læge. Undgå kontakt med øjne, indre øre og 
sensitive områder.

PRIMÆRE FORDELE

• dōTERRA Balance Touch er sammensat med 
æteriske olier, der er gavnlige for følelserne  
og samarbejder for at skabe en fornemmelse  
af ro og velbefindende.

• dōTERRA Balance Touchs aroma er sød og 
træagtig og er den perfekte duft til at fremme 
følelser af balance og ro.

• En base af fraktioneret kokosolie tilsat æteriske 
olier fra gran, ho wood, blå rejnfan, blå kamille  
og frankincense.

*Naturligt forekommende olieforbindelser.

Ingredienser: Cocos nucifera (kokosnød) olie, picea 
mariana olie fra grene/blad, cinnamomum camphora 
linaloolifera olie fra blad, boswellia carterii olie, 
tanacetum annuum olie fra blomst/blad/stilk, 
chamomilla recutita (matricaria) olie, osmanthus 
fragrans blomsterekstrakt, linalool*, limonene*
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dōTERRA Balance™ Touch
Beroligende Blanding  10 ml


