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PRODUCTBESCHRIJVING
Het frisse en houtachtige aroma van dōTERRA Balance 
Touch is een handige olie voor als je een beetje harmonie in 
je leven nodig hebt. Spruce, Ho Wood, Frankincense, Blue 
Tansy en Blue Chamomile zijn de perfecte combinatie met 
Gefractioneerde Kokosolie voor een verleidelijke geur die, 
wanneer op de huid aangebracht, rust, ontspanning en 
welzijn bevordert. Deze handige dōTERRA Touch Blend is 
perfect om bij je te houden, of je nu thuis bent of onderweg!

TOEPASSINGEN
• Breng dōTERRA Balance Touch aan op de nek en  

polsen om het gevoel van kalmte te bevorderen.

• Gebruik op de huid om een rustige omgeving te  
creëren bij het mediteren of beoefenen van yoga.

• Breng aan onder de voeten voor het bevorderen van  
een evenwichtig gevoel gedurende de dag.

• Op de huid aanbrengen voor het slapen gaan om jezelf  
te stabiliseren en vreedzame dromen te bevorderen.

GEBRUIKSAANWIJZING
Alleen op de huid gebruiken. Rol op de huid voor parfumeren 
en huidverzorging of massage.

VOORZICHTIG
Mogelijke gevoelige reactie van de huid. Buiten bereik  
van kinderen bewaren. Indien je zwanger bent of onder 
behandeling bent van een arts, raadpleeg dan eerst jouw 
arts. Vermijd contact met de ogen, binnenkant van de oren 
en gevoelige gebieden.

VOORNAAMSTE VOORDELEN 

• dōTERRA Balance Touch is geformuleerd met 
essentiële oliën die goed zijn voor de emoties en 
samen werken voor een gevoel van kalmte en welzijn.

• Het aroma van dōTERRA Balance Touch is zoet en 
houtachtig, en is de perfecte geur voor het bevorderen 
van een gevoel van evenwicht en rust.

• Een basis van Gefractioneerde Kokosolie verrijkt 
met Spruce, Ho Wood, Blue Tansy, Blue Chamomile 
en Frankincense essentiële oliën.

Ingrediënten: Cocos Nucifera (Kokosnoot) olie, Picea 
Mariana tak/bladolie, Cinnamomum Camphora 
Linaloolifera bladolie, Boswellia Carterii olie, 
Tanacetum Annuum bloem/blad/stengelolie, 
Chamomilla Recutita (Matricaria) olie, Osmanthus 
Fragrans bloemextract, Linalool*, Limonene*

* Natuurlijk voorkomende oliebestanddelen.
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dōTERRA Balance™ Touch
Aardende Blend  10 ml


