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Összetevők: “Cocos Nucifera (kókusz-) olaj, Mentha 
Piperita (borsmenta) olaj, Mentha Canadensis levél/
szár olaja, Mentha Citrata olaj, Mentha Spicata levél/
szár olaja, linalol*, limonén*

dōTERRA SuperMint™ Touch
Mentás esszenciálisolaj-keverék 10 ml

• Borsmenta, japán menta, bergamottmenta és 
fodormenta esszenciális olajokból készül frakcionált 
kókuszolaj alapon.

• Magas mentoltartalma miatt külsőleg alkalmazva 
hűsítő érzést válthat ki a bőrön.

• Masszázsnál használva a frakcionált kókuszolaj 
nyugtató bázisolajként szolgál.

• Testedzés utáni utókezelésnél alapvető kellék, 
amely segíti a felfrissülést.

• Menta esszenciális olajok gyógynövényes keveréke, 
amely élénkítő hatásával átlendítheti a nap nehéz 
pillanatain.

TERMÉKLEÍRÁS
A dōTERRA SuperMint™ Touchot a legjobb 
mentaolajainkból állítjuk össze, és így egy olyan kiemelkedő 
keverék jön létre, amely harsogóan friss, tiszta és magával 
ragadó. Mentás, gyógynövényes és édes aromájában a 
CPTG™ minőségű borsmenta, japán menta, 
bergamottmenta és fodormenta esszenciális olajok 
elegyednek frakcionált kókuszolaj alapban, készen arra, 
hogy praktikus Touch, golyós kiszerelésben használja. 
Külsőleges használat során a SuperMint™ Touch hűsíti a 
bőrt, és élénkítő, energizáló aromát bocsát ki. Ha egy újabb 
adag élénkítésre van szüksége, alkalmazza a nap során 
többször is, így megtapasztalhatja, mire képes ez a 
hathatósan frissítő keverék.

HASZNÁLATI MÓDOK
• Napozás után vegye elő a SuperMint Touchot, és hűsítse 

ezzel a bőrét.

• Hosszas testmozgás előtt használja a SuperMint 
Touchot, ezzel megerősítheti a tiszta tudatot és a 
fokozott állóképességet.

• Használja csillapító, hűsítő masszázs részeként, hogy 
testedzés után feltöltődhessen a felfrissülés érzésében.

• Vigye fel a pulzuspontokra, hogy az élénkítő, energizáló 
aroma kifejthesse hatását.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A golyós adagolóval vigye fel a kívánt területre. A 
bőrérzékenység minimálisra csökkentése érdekében hígítsa 
tovább hordozóolajjal. További óvintézkedésekről alább 
olvashat.

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

*Természetesen előforduló olajösszetevők.


