
Ingrediënten: Cocos nucifera (kokos) olie, Juniperus 
virginiana houtolie, Citrus aurantium dulcis 
(sinaasappel) schilolie, Citrus limon tak-/bladolie, 
Schinus molle olie, Citrus aurantium bergamia 
(bergamot) schilolie, Santalum album (sandelhout) 
olie, Citrus limon (citroen) schilolie, Jasminum 
grandiflorum (jasmijn) bloemolie, Vetiveria zizanoides 
wortelolie, Jasminum grandiflorum (jasmijn) 
bloemextract, Michelia alba bladolie, Citrus 
aurantium amara (bittere sinaasappel) tak-/bladolie, 
limoneen*, linalool*, citral*,  benzylbenzoaat*.

VOORNAAMSTE VOORDELEN 
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dōTERRA Hope™ Touch
Essentiële olie blend 10 ml

• De nieuwe verbeterde formule bevat de essentiële 
oliën Cedarwood, Wild Orange, Petitgrain, Lemon, 
Pink Pepper, Bergamot, Sandalwood en Vetiver.  

• Gemaakt met jasmijnextract en magnoliabladeren.

• dōTERRA Hope is ontwikkeld om je stemming te 
verbeteren met een heldere, frisse geur als je het 
op de huid aanbrengt.

• Handige roller om gedurende de dag makkelijk aan 
te brengen.

PRODUCTBESCHRIJVING
dōTERRA Hope™ Touch is gemaakt om je aan positieve, 
inspirerende gedachten te herinneren. Deze speciale blend 
is helder, fris en zoet en bevat jasmijn en jasmijnextract, dat 
je stemming verbetert. Bloemblaadjesextract is 
gecombineerd met Wild Orange, Vetiver, Sandalwood, 
Cedarwood, Bergamot, Pink Pepper en andere essentiële 
oliën in een basis van Fractionated Coconut Oil, klaar om op 
de polsen en handen aan te brengen. Met een beetje hoop 
kunnen we proberen om ons beste zelf te zijn en naar een 
betere wereld streven.

TOEPASSINGEN
• Breng dōTERRA Hope aan op de hals voor een 

verfrissend aroma wanneer je 's morgens wakker 
wordt en begin je dag met een energiek gevoel.

• Breng dōTERRA Hope aan op de polsen voor een 
gepersonaliseerde geur verrijkt met CPTG™  
essentiële oliën.

• Houd dōTERRA 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.

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

VOORZICHTIG
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.Vermijd zonlicht of 
UV-stralen minimaal 12 uur na het aanbrengen. 

*Natuurlijk voorkomende oliebestanddelen


