
PEAMISED KASUTEGURID

TOOTE INFOLEHT

Kõik kaubamärgi või registreeritud kaubamärgi tähisega sõnad on dōTERRA Holdings LLC omandisse kuuluvad registreeritud kaubamärgid.

• Sooja muskuselõhnaga, mis paikse kasutuse 
korral lummab ja köidab meeli.

• Whisper Touch sisaldab Fractionated Coconut Oili 
(fraktsioneeritud kookosõli) baasil Ylang Ylangi 
(ilangi), Jasmine’i (jasmiini) ja Patchouli (patšuli) 
eeterlikku õli.

• Nahale kantud sooje, pehmeid lillelõhnanoote 
täiendavad mõjusad ja aktiivsed Rose’i (roosi), 
Hawaiian Sandalwoodi (hawaii sandlipuu) ja 
Bergamoti (bergamoti) eeterlikud õlid.

TOOTEKIRJELDUS 
dōTERRA Whisper Touchi eeterlike õlide segu naistele 
lõhnab sama pehmelt ja soojalt nagu sosin. Teie 
kehakeemiaga reageerides muutub mitmekülgne õlisegu 
kordumatuks lõhnastajaks. Segu igal eeterlikul õlil on 
omaette meeldiv lõhn, kuid kombineerituna moodustavad 
need erilise lõhnabuketi, mis köidab nii kandjat kui ka 
möödujaid. Parfüümitööstuse kõige väärtuslikumaks 
tooraineks peetud jasmiini ja ilangi rõõmustav lillelõhn 
seguneb selles tooted patšuli, vanilli, kaneeli ja kakao 
soojade vürtsikate lõhnanootidega. Selle tulemusel 
sünnib segu, mis on erakordselt mitmekesine ja 
meeldejääva aroomiga. Võtke see endaga igale poole 
kaasa ja kasutage mugavalt kuulotsaga aplikaatori abil.

KASUTUSALAD
• Määrige isikupärase lõhnana randmetele, kuklale ja 

pulsikohtadele.

• Pärast dušši kandke Whisper Touchi randmetele, et 
lõhnata meeldivalt ja kordumatult.

• Hoidke alati käe- või seljakotis käepärast!

KASUTUSJUHISED
Ainult välispidiseks kasutamiseks. Kandke nahale 
lõhnastamiseks ja nahahoolduseks või massaažiks.

HOIATUSED
Võib põhjustada nahatundlikkust. Hoida lastele 
kättesaamatus kohas. Kui olete rase või saate ravi, pidage 
esmalt nõu arstiga. Vältige silma, sisekõrva ja tundlikesse 
nahapiirkondadesse sattumist. Vältige päikesevalgust ja 
UV-kiirgust vähemalt 12 tundi pärast nahale kandmist.

*Looduslikult esinevad õliühendid.

Koostisosad: Kookospalmi (Cocos nucifera) õli, 
hariliku patšulipõõsa (Pogostemon cablin) õli, 
bergamoti (Citrus aurantium bergamia) kooreõli, 
valge sandlipuu (Santalum album) õli, hariliku vanilli 
(Vanilla planifolia) viljaekstrakt, damaskuse roosi 
(Rosa damascena) õieekstrakt, suureõielise jasmiini 
(Jasminum grandiflorum) õieekstrakt, tseiloni 
kaneelipuu (Cinnamomum zeylanicum) kooreõli, 
vaigu-kiviroosiku (Cistus ladanifer) lehe- ja 
varreekstrakt, lõhnava vetiveeria (Vetiveria 
zizanoides) juureõli, hariliku kakaopuu (Theobroma 
cacao) seemneekstrakt, lõhnava kananga (Cananga 
odorata) õieõli, limoneen*, linalool*
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Whisper™ Touch
Eeterlike õlide segu naistele  10 ml


