dōTERRA Forgive™ Touch
Vernieuwende Blend 10 ml
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PRODUCTBESCHRIJVING
De frisse, houtachtige geur van dōTERRA Forgive
Vernieuwende Blend helpt om gevoelens van tevredenheid,
verlichting en geduld te bevrijden. Wanneer je de weg naar
vergeving inslaat, is de dōTERRA Forgive Vernieuwende
Blend een bemoedigende metgezel die je zal helpen je eraan
te herinneren om los te laten en vooruit te blijven gaan.

TOEPASSINGEN
• Breng gedurende de dag aan om gevoelens van aarding
en tevredenheid te bevorderen.
• Toevoegen aan Gefractioneerde Kokosolie en gebruiken
in een verzachtende massage om een gevoel van
sereniteit te bevorderen.

HET VINDEN VAN VERGEVING

Ingrediënten: Cocos Nucifera (Kokos) Olie, Olie uit
takken/bladeren van Picea Mariana (Zwarte Spar),
Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Schilolie,
Juniperus Communis (Jeneverbes) Vruchtenolie,
Citrus Limon (Citroen) Schilolie, Commiphora (Mirre)
Olie, Thuja Plicata (Levensboom) Houtolie, Cupressus
Nootkatensis Houtolie, Thymus Vulgaris (Tijm) Olie,
Cymbopogon Winterianus (Citronella) Bladolie,
Limoneen*, Linalool*, Citronellol*

VOORNAAMSTE VOORDELEN
• Het kruidige, frisse en houtachtige aroma zorgt
voor een geruststellende omgeving.
• dōTERRA Forgive is samengesteld uit specifieke
ingrediënten die, in deze combinatie, gevoelens
van tevredenheid, opluchting en geduld
bevorderen.

Draag je een steeds groeiende last met je mee? Zo ja,
probeer dōTERRA Forgive op de huid. Het is een blend van
essentiële oliën die, bij gebruik op de huid, helpen om
bevrijdende acties van vergeven, vergeten en verdergaan te
ontdekken. Begin de dag met Forgive Touch om gevoelens
van opluchting en tevredenheid te bevorderen.

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

VOORZICHTIG
Kan een reactie van de gevoelige huid veroorzaken. Buiten
bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg een arts als je
zwanger bent of onder medische behandeling staat.
Vermijd contact met ogen, binnenoren en gevoelige
plekken. Vermijd zonlicht en UV-straling gedurende ten
minste 12 uur na het aanbrengen.

• Bevordert grondende emoties in jouw dagelijks
leven.
• dōTERRA Forgive essentiële olie blend maakt
gebruik van een combinatie van essentiële oliën
van bomen en kruiden, die emoties in balans
helpen brengen.

* Natuurlijke oliebestanddelen.
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