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ELSŐDLEGES ELŐNYÖK

• A fűszer- és gyógynövényekből kivont esszenciális 
olajok kombinációjával gazdagított dōTERRA 
Passion keverék segít kreativitásra inspirálni, és 
szenvedélyre lobbantani az élet örömei iránt. 

• A dōTERRA Passion keverék fahéj, gyömbér, 
kardamom, szegfűszeg és damiána esszenciális 
olajokat elegyít.

TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

dōTERRA Passion™ Touch
Inspiráló keverék 10 ml

TERMÉKLEÍRÁS
A fűszer- és gyógynövényekből kivont esszenciális olajok 
inspiráló keveréke alkotta dōTERRA Passion segítségével 
újra izgalmat csempészhet az életébe. Olyan dolgok 
kipróbálásához is bátorságot meríthet, amelyekre korábban 
sosem sikerült sort kerítenie. Még az is megeshet, hogy 
megtanul festeni, vagy táncolni megy a barátaival! Ami 
viszont még ennél is fontosabb, hogy a dōTERRA Passion 
keverék segítségével akár már rutinná vált teendőiben és 
kapcsolataiban is képes lehet új módon örömét lelni.  

HASZNÁLATI MÓDOK
• A munkahelyi kreativitás, tisztánlátás és az újra való 

rácsodálkozás táplálása érdekében munkába is vigye 
magával a dōTERRA Passion keveréket. 

• Reggelente alkalmazza a talpán, hogy energikusan és 
lelkesen kezdje a napot.

• Alkalmazza a csuklóján és a szív felett összpontosuló 
területen a nap bármely szakában, hogy inspirációval és 
szenvedéllyel töltse el. 

• Használja masszázs közben a lelkesedés, a szenvedély 
és az öröm érzéseinek erősítéséért.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Masszázshoz keverjen össze belőle 5 cseppet 10 ml 
hordozóolajjal. Fürdőhöz keverjen össze belőle  
5 cseppet 5 ml hordozóolajjal. Illatszerként keverjen 
össze belőle 1 cseppet 10 csepp hordozóolajjal.

FIGYELMEZTETÉS 
Előfordulhat bőrérzékenység. Gyermekektől elzárva 
tárolandó. Ha Ön várandós, szoptat vagy orvosi kezelés 
alatt áll, konzultáljon kezelőorvosával. Kerülje a szemmel, 
belső füllel és érzékeny területekkel való érintkezést. 

Összetevők: Cocos nucifera (kókusz) olaj, Elettaria 
cardamomum magjából kivont olaj, Cinnamomum 
zeylanicum kérgéből kivont olaj, Zingiber officinale 
(gyömbér) gyökeréből kivont olaj, Eugenia 
caryophyllus (szegfűszeg) bimbójából kivont olaj, 
Santalum album (szantálfa) olaja, Jasminum 
grandiflorum (jázmin) virágkivonata, Vanilla 
planifolia termésének kivonata, Turnera diffusa 
levelének kivonata, benzyl-benzoát*, eugenol*, 
limonén*, linalol*

* Természetesen előforduló olajösszetevők


