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PRIMAIRE VOORDELEN

• Geformuleerd om goed opgenomen te worden door 
de huid, als hulpmiddel bij het aanbrengen van 
oliën op de huid, terwijl het verzacht en de droge 
huid verzorgd.

• Het natuurlijke middel om de verdeling van 
essentiële oliën te verbeteren zorgt voor een 
verzachtende barrière op de huid zonder de poriën 
te verstoppen

• Geur- en kleurloos voor eenvoudig combineren met 
elke essentiële olie

• Gefractioneerde kokosolie is niet vettig, met  
een glad en zijdeachtig gevoel dat geen vlekken 
achterlaat

• Vederlichte middel dat de oorspronkelijke geur en 
voordelen van de olie behoudt

PRODUCTBESCHRIJVING
dōTERRA Gefractioneerde Kokosolie is een dragerolie die 
gemakkelijk door de huid wordt opgenomen, waardoor het 
een ideale olie is om op de huid aan te brengen. Het 
vederlichte en verzachtende effect zorgt voor een 
kalmerende laag en werkt perfect op de probleemhuid.  
De huid wordt zijdezacht zonder vet aan te voelen, zoals bij 
andere plantaardige drageroliën. Gefractioneerde 
Kokosolie is volledig oplosbaar in alle essentiële oliën, is 
zowel kleur- als reukloos en geeft geen vlekken. 

GEBRUIK
• Verdun cosmetische essentiële oliën met 

Gefractioneerde Kokosolie voor het aanbrengen op de 
huid om deze minder gevoelig te maken en de essentiële 
oliën beter te verdelen

• Combineer met kalmerende oliën en masseer op de nek 
en schouders voor een diepere ontspanning

• Kan gebruikt worden als een natuurlijke make-up 
remover; breng een paar druppels aan op een 
wattenstaafje en wrijf over je make-up

• Gebruik gefractioneerde kokosolie als een moisturizer na 
het douchen

GEBRUIKSAANWIJZING
Gebruik als lichte draagolie voor toepassingen van 
essentiële oliën op de huid. Verdun één deel essentiële olie 
op vijf of meer delen gefractioneerde kokosolie, afhankelijk 
van de gevoeligheid van de huid, of zoals aangegeven op 
het etiket van de essentiële olie. Kan ook worden gebruikt 
om de gevoelige reacties van de huid op essentiële oliën te 
helpen minimaliseren door het direct op de aangetaste 
plaats aan te brengen. Alleen op de huid gebruiken.

WAARSCHUWINGEN
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.
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Cocos nucifera  115 ml
Fractionated Coconut Oil


