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• Ramina odą, palaiko jos jaunatvišką išvaizdą, 
puikiai tinkamas naudoti prieš tepant drėkinamąjį 
kremą.  

• Į kitus citrusinius eterinius aliejus panašų nerolio 
eterinio aliejaus kvapą galima apibūdinti kaip saldų, 
gėlinį, citrusinį ir gaivų.

• Nerolio eterinis aliejus dėl savo aromatinių savybių 
dažnai naudojamas kvepalų pramonėje.

• Neroli Touch aromatas sukuria pozityvią nuotaiką  
ir padeda atsipalaiduoti. 
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Neroli Touch
Citrus x aurantium 10 ml

PRODUKTO APRAŠYMAS  
dōTERRA Neroli Touch sujungia tyrą Neroli (Nerolio) eterinį 
aliejų su Fractionated Coconut Oil (Frakcionuotu kokosų 
aliejumi) patogiame buteliuke su rutuliniu aplikatoriumi.  
Iš karčiųjų apelsinų medžio žiedų išgaunamas nerolio 
eterinis aliejus turi saldų, gaivų, gėlinį aromatą. Įdomu tai, 
kad iš to paties medžio taip pat išgaunami kiti du citrusiniai 
aliejai: iš lapų ir šakelių gaunamas petitgreinų, o iš apelsinų 
žievelių – karčiųjų apelsinų eterinis aliejus. Nors iš to paties 
augalo išgaunami ir kiti aliejai, nerolio aliejus yra laikomas 
retu citrusiniu aliejumi. Neroli Touch aliejų galite naudoti 
odai nuraminti ir jos paraudimui sumažinti. Nerolio eterinis 
aliejus taip pat žinomas kaip padedantis atsipalaiduoti  
ir gerinantis nuotaiką. 

NAUDOJIMAS
• Kad jūsų oda atrodytų geriausiai, tepkite Neroli Touch 

aliejumi odą prieš naudodami drėkinamąjį kremą:  
tai padės paslėpti odos paraudimą.

• Sumaišę Neroli Touch su Lavender (Levandų), Ylang Ylang 
(Kvapiųjų kanangų) ir Marjoram (Mairūnų) eteriniais 
aliejais galėsite mėgautis atpalaiduojančiu aromatiniu 
masažu. 

• Naudokite dienos metu – šis aliejus pakels nuotaiką  
ir leis mėgautis saldžiu citrusiniu dvelksmu.

• Naudokite Neroli Touch aliejų kiekvieną dieną kaip 
išskirtinius asmeninius kvepalus. 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Tik išoriniam naudojimui. Įtrinkite odą, jeigu norite 
pakvėpinti, pasirūpinti oda ar masažuoti.

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
Gali dirginti odą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Jei laukiatės arba sergate, pasitarkite su gydytoju. Venkite 
kontakto su akimis, vidine ausimi ir jautriomis vietomis. 


