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PRODUCTBESCHRIJVING
Je zult dol zijn op dōTERRA Citrus Twist! Deze verkwikkende 
blend is een prachtige combinatie van Wild Orange, 
Lemongrass, Ginger and Litsea essentiële oliën, samen 
met gemberextract. Wild Orange essentiële olie helpt  
Citrus Twist een kalmerend en ontspannend effect te 
geven. Bovendien kan Ginger essentiële olie verzachtende 
voordelen bieden! Wild Orange en Ginger essentiële oliën 
kunnen ook een positieve stemming bevorderen wanneer 
ze op de huid worden aangebracht.

TOEPASSINGEN
• Voeg Citrus Twist toe aan Gefractioneerde Kokosolie en 

gebruik het voor een kalme, verzachtende massage.

• Doe 1 druppel op je pols en wrijf beide polsen tegen 
elkaar voor een heerlijk parfum.

• Zorg elke dag voor een positieve stemming door ‘s 
morgens Citrus Twist aan te brengen.

GEBRUIKSAANWIJZING
Voor massage, mix 5 druppels met ≈ 10 ml draagolie.  
Voor bad, mix 5 druppels met ≈ 5 ml draagolie.  
Voor parfum, mix 1 druppel met 10 druppels draagolie. 
Alleen op de huid gebruiken.

VOORZICHTIG
Mogelijke gevoelige reactie van de huid. Buiten bereik van 
kinderen bewaren. Raadpleeg je arts als je zwanger bent  
of onder behandeling bent. Vermijd contact met de ogen, 
binnenkant van de oren en gevoelige gebieden. Vermijd 
UV-stralen gedurende 12 uur na het aanbrengen.

VOORNAAMSTE VOORDELEN 

• Een mooie combinatie van Wild Orange, 
Lemongrass, Ginger and Litsea essentiële oliën.

• Kan een kalmerend en ontspannend effect 
hebben door de aanwezigheid van Wild Orange 
essentiële olie.

• Ginger essentiële olie kan verzachtend werken en 
je helpen je op je best te voelen.

• Kan een verkwikkend effect bieden wanneer het 
op de huid wordt aangebracht, wat een positieve 
stemming kan bevorderen.
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Citrus Twist
Verfrissende Blend  15 ml

Ingrediënten: Citrus Aurantium Dulcis (Sinaasappel) 
Schilolie, Cymbopogon Flexuosus Olie, Zingiber 
Officinale (Gember) Wortelolie, Litsea Cubeba 
Fruitolie, Zingiber Officinale (Gember) Wortel, Citral*, 
Limonene*, Geraniol*, Isoeugenol*, Linalool*

*Natuurlijk voorkomende oliebestanddelen.


