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• Beroliger huden, samtidig med at den understøtter 
en klar, ungdommelig teint. Er ideel at bruge  
før påføring af fugtighedscreme.  

• Ligesom æteriske citrusolier kan neroli beskrives 
som sød, blomsteragtig, citrusagtig og frisk.

• Neroli bruges sædvanligvis i parfumebranchen  
på grund af sine aromatiske fordele.

• Neroli Touchs aroma fremmer et godt humør  
og afslapning. 
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Neroli Touch
Citrus x aurantium 10 ml

PRODUKTBESKRIVELSE 
dōTERRA Neroli Touch kombinerer ren æterisk olie af  
neroli med fraktioneret kokosolie i en praktisk roll-on-
påføringsflaske. Neroli stammer fra pomeranstræets 
blomster og har en sød, frisk og blomsteragtig aroma. 
Interessant nok kommer to andre citrusolier fra det  
samme træ – petitgrain fra bladene og kvistene og bitter 
appelsin fra pomeransskallen. Selvom andre olier kommer 
fra samme kilde, er neroli stadig sjælden blandt citrusolier. 
Neroli Touch kan bruges til at berolige huden og reducere 
forekomsten af urenheder. Neroli er også kendt for  
at fremme afslapning og løfte humøret.

ANVENDELSER
• Sørg for, at din hud ser så godt ud som muligt ved at 

påføre Neroli Touch direkte på huden, inden du bruger 
fugtighedscreme, så du reducerer forekomsten af 
urenheder.

• Kombiner Neroli Touch med æteriske olier af lavendel, 
ylang ylang og merian, så du får en afslappende og 
aromatisk massageoplevelse. 

• Påføres i løbet af dagen for at løfte humøret, og så du 
kan nyde den søde citrusduft.

• Brug Neroli Touch dagligt som din nye, personlige 
signaturduft. 

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

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


