Peppermint Touch
Mentha piperita 10 ml
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PRODUCTBESCHRIJVING
doTERRA Peppermint Touch is een combinatie van
Pepermunt essentiële olie en Gefractioneerde Kokosolie
die een heilzame werking heeft op de huid. De
muntachtige, frisse geur kan gedurende de dag op de huid
worden aangebracht om de gemoedstoestand te
verbeteren en om de concentratie te bevorderen.
Peppermint Touch is een heerlijke toevoeging aan een
massage vanwege de kalmerende en verkoelende werking.

TOEPASSINGEN
• Breng aan tijdens het studeren of bij het ontwaken voor
een verfrissende impuls in de ochtend.
• Masseer de olie in de huid voor een verkoelend gevoel.
• Gebruik met lavendel en wierook voor een verzachtende
massage.
• Breng voorafgaand aan buitenactiviteiten aan.

PEPERMUNTMASSAGE

VOORNAAMSTE VOORDELEN
• Verkwikt en verfrist de zintuigen.
• Handig touch-formaat dat perfect is voor reizen
en onderweg.
• Het belangrijkste chemische bestanddeel in
pepermuntolie is menthol, dat bijdraagt aan
het kalmerende en verkoelende effect van
pepermuntolie.

De verzachtende bestanddelen in pepermuntolie maken
het een geliefde olie voor massage. Probeer eens
Peppermint Touch toe te voegen aan je massage! Geniet
van het aangename, verkoelende gevoel dat het geeft
terwijl je je onderdompelt in het zoete, ontspannende
aroma. Een geweldige partner voor pepermunt is lavendel.
Deze combinatie zorgt voor een optimaal kalmerend gevoel
dat waarde toevoegt aan elke massage!

GEBRUIKSAANWIJZING
Op de huid: Uitsluitend voor gebruik op de huid. Op de huid
rollen om de huid te parfumeren, te verzorgen of te masseren.

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