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• dōTERRA Balance Touch ir izgatavots no emocijas 
līdzsvarojošām ēteriskajām eļļām, kas darbojas 
kopā, lai nomierinātu un radītu labsajūtu.

• dōTERRA Balance Touch saldais meža aromāts ir 
lieliski piemērots, lai veicinātu līdzsvara un 
rāmuma sajūtu.

• Fractionated Coconut Oil (Frakcionētas 
kokosriekstu eļļas) bāze, kas sajaukta ar 
ēteriskajām eļļām Black Spruce (Melnā egle),  
Ho Wood (Kamparkoks), Blue Tansy (Biškrēsliņš), 
Blue Chamomile (Ārstnieciskā kumelīte) un Vīraks 
(Frankincense).

PRODUKTA APRAKSTS
dōTERRA Balance Touch svaigais un koksnei raksturīgais 
aromāts lieliski noder, kad dzīvē vajag mazliet harmonijas. 
Eļļas Black Spruce (Melnā egle), Ho Wood (Kamparkoks), 
Vīraks (Frankincense), Blue Tansy (Biškrēsliņš) un German 
Chamomile (Ārstnieciskā kumelīte) ir rūpīgi sajauktas ar 
Fractionated Coconut Oil (Frakcionētu kokosriekstu eļļu),  
lai radītu vilinošu aromātu, kas veicina mieru, relaksāciju 
un labsajūtu, uzklājot ārīgi. Parocīgais dōTERRA Touch 
maisījums var vienmēr būt ar jums, atrodoties gan mājās, 
gan ceļā!

IZMANTOŠANA
• Uzklājiet dōTERRA Balance Touch uz kakla un plaukstu 

locītavām, lai veicinātu miera sajūtu. 

• Lietojiet ārīgi, lai radītu mierīgu vidi, kad meditējat vai 
praktizējat jogu. 

• Uzklājiet uz pēdu apakšas, lai veicinātu līdzsvarotības 
sajūtu visu dienu.

• Lietojiet ārīgi pirms gulētiešanas, lai apvaldītu emocijas 
un veicinātu mierīgus sapņus. 

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Tikai ārīgai lietošanai. Ar lodītes aplikatoru uzklājiet uz 
ādas, lai iesmaržotos, koptu ādu vai veiktu masāžu.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Var radīt ādas jutīgumu. Sargāt no bērniem. Grūtniecēm un 
personām ar veselības problēmām jākonsultējas ar ārstu. 
Nepieļaujiet saskari ar acīm, ausu iekšpusi un jutīgām zonām.

* Dabā sastopamas eļļas sastāvdaļas.

Sastāvdaļas: Cocos nucifera (kokosriekstu) eļļa, 
Picea mariana (melnās egles) zaru/lapu eļļa, 
kamparkoka lapu eļļa, Boswellia carterii (vīraka) eļļa, 
Tanacetum Annuum (zilā biškrēsliņa) ziedu/lapu/kāta 
eļļa, Chamomilla recutita (ārstnieciskās kumelītes) 
eļļa, Osmanthus fragrans (osmanta) zieda ekstrakts, 
linalols*, limonēns*
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dōTERRA Balance™ Touch
Zemējošais maisījums  10 ml


