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PRODUKTBESKRIVELSE 
Evighedsblomst-olie dufter sødt af honning og fornyer og 
genopbygger din hud. Evighedsblomst, der også kendt som 
den evindelige eller udødelige blomst, bruges ofte i 
kosmetiske produkter for dens evne til at give et fornyet 
udseende til huden. Evighedsblomst er blevet brugt i 
naturmedicin siden det antikke Grækenland, og olien er 
meget værdsat og eftertragtet for dens mange fordele. Nu 
kombineret med fraktioneret kokosolie i denne praktiske 
dōTERRA Touch Blanding, kan evighedsblomst hjælpe med 
at reducere udseendet af urenheder, og den kan fremme 
en strålende teint.

ANVENDELSER
• Påføres udvortes på huden for at hjælpe med at 

reducere forekomsten af urenheder og huddefekter,  
der forekommer naturligt med tiden.

• Påfør den på ansigtet som en base, inden du udfører  
din skønhedspleje for at fremme en glødende teint.

• Påfør den udvortes for en lindrende effekt efter en  
dag i solen.

• Massér den ind i huden for en beroligende fornemmelse 
og behagelig aroma.

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

• Fremmer en teint, der ser ren ud med dens 
fornyende og genopbyggende egenskaber.

• Designet til at forbedre det overordnede udseende 
og følelse af huden ved at hjælpe med at reducere 
forekomsten af urenheder.

• Bruges for sin fornemmelse af fornyelse som en 
nøgleingrediens i kosmetiske produkter.

• Giver en honningsød duft, som skaber en lindrende 
fornemmelse, når den påføres udvortes.

*Naturligt forekommende olieforbindelser.
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Helichrysum Touch
Helichrysum italicum  10 ml

Ingredienser: Cocos nucifera (kokos) olie, 
Evighedsblomst (Helichrysum Italicum) olie fra 
blomst/blad/stilk, Limonen*, Linalool*


