
VOORNAAMSTE VOORDELEN

Alle woorden met handelsnaam of geregistreerd handelsmerk symbool zijn handelsnamen of geregistreerde handelsmerken van dōTERRA Holdings, LLC

PRODUCT INFORMATIE PAGINA

dōTERRA Peace™ Touch
Geruststellende Blend  10 ml

©2022 dōTERRA Holdings, LLC  NL EU dōTERRA Peace™ Touch PIP  120122

• Het aroma van dōTERRA Peace Blend is een 
aanvulling op de affirmaties van vrede, 
geruststelling en tevredenheid.

• Zorgt voor een troostend aroma dat perfect past bij 
meditatie en yoga als het op de huid wordt 
aangebracht.

• Bevordert een gevoel van kalmte, geruststelling en 
tevredenheid.

• Gemaakt met een blend van essentiële oliën van 
munt en bloemen, kan dōTERRA Peace helpen om 
de emoties te kalmeren.

• dōTERRA Peace bevat ontspannende en 
kalmerende oliën waaronder Lavender, Marjoram, 
Vetiver en Ylang Ylang.

Ingrediënten: Cocos Nucifera Kokosolie, Olie uit de 
wortel van Vetiveria Zizanoides , Lavandula 
Angustifolia Lavendelolie, Olie uit de bloemen van 
Cananga Odorata, Boswellia Carterii Olie, Salvia 
Sclarea (Clary) Olie, Olie uit de bloemen/blaadjes/
stelen van Origanum Majorana , Extract uit de 
blaadjes/stelen van Cistus Ladaniferus , Olie uit de 
blaadjes van Mentha Viridis (Groenemunt), Linalool*, 
Limonene*, Benzyl Benzoate*, Benzyl Salicylate*, 
Eugenol*.

PRODUCTBESCHRIJVING 
dōTERRA PeaceTM Touch Geruststellende Blend van fleurige, 
muntachtige essentiële oliën herinneren je op positieve wijze 
aan het feit dat je niet perfect hoeft te zijn om rust te vinden. 
Doe rustiger aan, haal diep adem en maak verbinding met 
jezelf. Gebruik dōTERRA Peace Touch voor een gevoel van 
tevredenheid, kalmte en geruststelling. Vrede begint bij jou - 
en een paar druppels dōTERRA Peace Geruststellende Blend.

TOEPASSINGEN
• Breng aan op de hals en de polsen voor het bevorderen 

van een vredig gevoel.

• Gebruik in een rustgevende massage.

• Breng ‘s ochtends aan onder de voeten om een gevoel 
van comfort en geruststelling te bevorderen.

• Breng voor het slapen gaan aan onder de voeten.

• Breng aan op de nek, polsen en onderkant van de voeten 
voordat je yoga of meditatie beoefent.

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

BEVORDERT VREDE
Deze geruststellende blend werd gecreëerd om je te helpen 
om tevredenheid en kalmte te vinden te midden van de 
onverwachte wendingen van het dagelijks leven. dōTERRA 
Peace Touch is geformuleerd met bloemen, munt, hars en 
andere essentiële oliën om gevoelens van tevredenheid, 
kalmte, vertrouwen en rust te stimuleren. 

VOORZICHTIG 
Mogelijke gevoelige reactie van de huid. Buiten bereik van 
kinderen bewaren. Raadpleeg een arts als je zwanger bent 
of onder medische behandeling staat. Vermijd contact met 
de ogen, binnenkant van de oren en gevoelige gebieden.

* Natuurlijke oliebestanddelen


