dōTERRA™ Hope Touch
Essentiële olie blend 10 ml
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OMSCHRIJVING
dōTERRA Hope Touch is een opvallende blend van essentiële
oliën die bergamot combineert met ylang ylang en wierook,
en het verwarmende aroma van vanilleboon absoluut.
dōTERRA Hope Touch kan worden aangebracht op de hals
en polsen voor een verfrissende geur gedurende de dag. De
uitnodigende geur is slechts een van de dingen die dōTERRA
Hope Touch uniek maakt. Het netto-aankoopbedrag van
dōTERRA Hope Touch wordt gedoneerd aan het dōTERRA
Healing Hands™ initiatief.

TOEPASSINGEN
• Breng Hope aan op de hals voor een verfrissend
aroma wanneer je 's morgens wakker wordt en begin
je dag met een energiek gevoel
• Breng Hope aan op de polsen voor een
gepersonaliseerde geur verrijkt met CPTG essentiële
oliën
Ingrediënten: Kokosolie (Cocos Nucifera), olie uit de
vruchten van Citrus Aurantium Bergamia (bergamot),
olie uit de bloemen van Cananga Odorata, Boswellia
Carterii olie, extract uit de vruchten van Vanilla
Planifolia, Limonene*, Linalool*, Benzyl Benzoate*,
Benzyl Salicylate*

VOORNAAMSTE VOORDELEN
• Hope is ontworpen om de stemming te
verbeteren met een heldere, frisse geur wanneer
het op de huid wordt aangebracht
• Biedt een uniek aromaprofiel voor een
persoonlijke geur, verrijkt met ylang ylang,
bergamot, vanilleboon absoluut en wierook
• Een handige roller voor eenvoudig aanbrengen
gedurende de dag

• Houd Hope bij de hand of stop het flesje in je tas en
breng de hele dag door aan om je stemming te
verbeteren en het eenvoudig te gebruiken
• Rol op een doekje en bewaar in lades om je kleding
een verfrissend aroma te geven

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Op de huid: breng aan op het gewenste gebied. Zie
hieronder voor extra waarschuwingen.

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

• Het netto-aankoopbedrag van dōTERRA Hope
Touch wordt gedoneerd aan een dōTERRA
Healing Hands initiatief

* Natuurlijke oliebestanddelen
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