Neroli Touch

Citrus x aurantium 10 ml
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PRODUCTBESCHRIJVING
dōTERRA Neroli Touch combineert pure neroli essentiële olie
met Gefractioneerde Kokosolie in een handige roller. Neroli
komt van de bloem van de bittere sinaasappelboom en heeft
een zoet, fris, fleurig aroma. Interessant is dat twee andere
citrusoliën ook van dezelfde boom afkomstig zijn - petitgrain
van de bladeren en twijgen en bittere sinaasappel van de
schil van de sinaasappel. Hoewel andere oliën afkomstig zijn
van dezelfde bron, blijft neroli zeldzaam onder de citrusoliën.
Neroli Touch kan worden gebruikt om de huid te kalmeren en
de verschijning van onzuiverheden te verminderen. neroli
staat er ook om bekend dat het ontspanning biedt en een
betere stemming bevordert.

TOEPASSINGEN
• Houd je huid op haar best door Neroli Touch direct op de
huid aan te brengen voordat je een moisturizer gebruikt
om de verschijning van onzuiverheden te verminderen.
• Combineer Neroli Touch met essentiële oliën van
lavendel, ylang ylang en marjolein voor een
ontspannende en aromatische massage-ervaring.
• Breng gedurende de dag aan voor een goed humeur en
geniet van de zoete citrusachtige geur.

VOORNAAMSTE VOORDELEN
• Verzacht de huid om een jeugdig uitziende teint te
ondersteunen, ideaal voor het aanbrengen van
een moisturizer.

• Gebruik Neroli Touch elke dag als jouw nieuwe,
persoonlijke parfum.

GEBRUIKSAANWIJZING

• Net als de essentiële oliën van citrusvruchten kan
neroli worden omschreven als zoet, fleurig,
citrusachtig en fris.

Op de huid: Uitsluitend voor gebruik op de huid. Breng aan
op de huid als parfum of huidverzorging of gebruik voor een
massage.

• Neroli wordt veel gebruikt in de parfumindustrie
vanwege de aromatische voordelen ervan.

VOORZICHTIG

• Het aroma van Neroli Touch bevordert een positief
humeur en ontspanning.

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.
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