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PRIMAIRE VOORDELEN

• Heeft een verwarmend, muskusachtig aroma 
dat de zintuigen betovert en intrigeert bij gebruik 
op de huid

• Whisper Blend bevat essentiële oliën van ylang 
ylang, jasmijn en patchouli

• Bij het aanbrengen op de huid worden de 
warme, zachte, bloemengeuren 
gecomplementeerd door krachtige en 
dynamische essentiële oliëen zoals Roos, 
Hawaïaans Sandelhout en Bergamot

PRODUCTBESCHRIJVING
Met een aroma net zo zacht en warm als de naam, creeërt 
dōTERRA Whisper Blend voor Vrouwen een unieke 
persoonlijke geur met een diverse blend van essentiële 
oliën. Elke essentiële olie in de mix biedt een eigen, 
uitnodigend aroma, maar als deze worden gecombineerd 
bieden de oliën een unieke geur die de zintuigen prikkelt 
van zowel de drager als iedereen die voorbij loopt. Jasmijn 
en ylang ylang worden gezien als de kostbaarste bloemen 
in parfumindustrie. De euforische bloemenaroma's 
combineren met de warme, kruidige geuren van patchouli, 
vanille, kaneel en cacao voor een blend met 
ongeëvenaarde complexiteit en aromatische invloeden. 

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
• Breng aan op de polsen en hals voor een unieke, 

persoonlijke geur

• Verdeel een of twee druppels in de handpalm om de 
emoties te helpen kalmeren gedurende de dagBreng na 
een douche Whisper essentiële olieblend aan op je 
polsen om een unieke, mooie geur te creëren 

• Ervaar de unieke geuren en de kalmerende werking van 
de Whisper essentiële olieblend door het creëren van 
jouw eigen DIY Aromatherapiesieraad

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Op de huid: Voor massage, mix 5 druppels met 10 ml 
draagolie. Voor in bad, mix 5 druppels met 5 ml draagolie. 
Voor parfum, mix 1 druppel met 10 druppels draagolie. 
Uitsluitend voor gebruik op de huid.

WAARSCHUWINGEN
Kan een reactie van de gevoelige huid veroorzaken. Buiten 
bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg je arts als je 
zwanger bent of onder behandeling staat. Vermijd contact 
met ogen, gehoorgang en gevoelige plekken. Vermijd 
zonlicht en UV-straling gedurende ten minste 12 uur na het 
aanbrengen.

Whisper™

Ingrediënten: Cocos Nucifera Kokosolie, 
Pogostemon Cablin Bladolie, Citrus Aurantium 
Bergamia Bergamotschilolie, Santalum Paniculatum 
Houtolie, Rosa Damascena Bloemenextract, Vanilla 
Planifolia Vruchtenextract, Jasminum Grandiorum 
Jasmijnbloemenextract, Olie uit het schors van 
Cinnamomum Zeylanicum, Vetiveria Zizanoides 
Wortelolie, Extract uit de blaadjes/stelen van Cistus 
Ladaniferus, Extract uit de zaden van Theobroma 
Cacao , Cananga Odorata Bloemenolie, Limonene*, 
Linalool*, Benzyl Benzoate*

Blend voor Vrouwen  5 ml

* Natuurlijke oliebestanddelen
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