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PRODUKTBESKRIVELSE 
Med en aroma, der er lige så blød og varm som dens navn, 
skaber dōTERRA Whisper Touch en unik personlig duft med 
en alsidig blanding af æteriske olier. Hver enkelt æteriske 
olie i blandingen skaber sin egen inviterende aroma, men 
når de kombineres, tilbyder disse olier en særlig duft, der 
fascinerer sanserne, både hos bæreren, men også dem, 
der går forbi. Jasmin og ylang ylang anses for at være de 
mest værdifulde blomster i parfumeindustrien og når man 
blander deres euforiske blomsteraromaer med de varme  
og krydrede dufte af patchouli, vanilje, kanel og kakao, får 
man en uforlignelig blanding i kompleksitet og aromatisk 
påvirkning. Tag den med dig hvor end du går hen, og påfør 
den nemt ved hjælp af den praktiske roll-on applikator.

ANVENDELSER
• Påfør håndled, nakke og pulspunkter for en anderledes 

og individuel duft.

• Påfør Whisper Touch på dine håndled efter et brusebad 
for at skabe en unik og smuk duft.

• Opbevar den i din taske eller rygsæk, så du har den lige 
ved hånden!

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. Undgå sollys og UV-stråler i mindst 12 
timer efter påføring.

PRIMÆRE FORDELE

• Giver en varm moskusagtig aroma, der tiltrækker 
og fascinerer sanserne, når den påføres udvortes.

• Whisper Touch indeholder æteriske olier fra  
ylang ylang, jasmin og patchouli i en base af 
fraktioneret kokosolie.

• Når den påføres på huden komplimenteres de 
varme, bløde og blomsteragtige dufte af kraftfulde 
og dynamiske æteriske olier, såsom rose, 
hawaiiansk sandeltræ og bergamot.

*Naturligt forekommende olieforbindelser.

Ingredienser: Cocos nucifera (kokosnød) olie, 
pogostemon cablin olie, citrus aurantium bergamia 
(bergamot) olie fra skallen, santalum album 
(sandeltræ) olie, vanilla planifolia frugtekstrakt, rosa 
damascena blomsterekstrakt, jasminum grandiflorum 
(jasmin) blomsterekstrakt, cinnamomum zeylanicum 
olie fra barken, cistus ladaniferus ekstrakt fra blad/
stilk, vetiveria zizanoides olie fra roden, theobroma 
cacao (kakao) frøekstrakt, cananga odorata 
blomsterolie, limonene*, linalool*
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Whisper™ Touch
Blanding til Kvinder  10 ml


