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• Remdē ādu, veicinot tīru, vizuāli jauneklīga izskata 
sejas ādu. To vēlams lietot pirms mitrināšanas 
līdzekļa uzklāšanas.

• Neroli eļļas, kas ir līdzīga citrusaugļu ēteriskajām 
eļļām, raksturojošās notis ir salda, ziedu, 
citrusaugļu un svaiga.

• Neroli bieži izmanto smaržu nozarē aromātisko 
īpašību dēļ.

• Neroli Touch aromāts veicina pozitīvu garastāvokli 
un sekmē relaksāciju. 
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Neroli Touch
Citrus x aurantium 10 ml

PRODUKTA APRAKSTS 
dōTERRA Neroli Touch apvieno tīru neroli ēterisko eļļu  
ar Fractionated Coconut Oil (Frakcionētu kokosriekstu eļļu) 
ērtā pudelītē ar rullīti. Neroli eļļai, ko iegūst no rūgtā 
apelsīna koka ziediem, ir salds, svaigs ziedu aromāts. 
Interesanti, ka no tā paša koka iegūst vēl divas citas 
citrusaugļu eļļas - Petitgrain (Pomerance) no lapām un 
zariem, un Bitter Orange (Rūgtais apelsīns) no apelsīna 
mizām. Lai gan no viena koka iegūst arī citas eļļas, Neroli 
citrusaugļu eļļu vidū ir reta eļļa. Neroli Touch ēterisko eļļu 
var lietot, lai mīkstinātu ādu un samazinātu ādas defektu 
redzamību. Eļļa Neroli (Neroli) arī palīdz relaksēties un 
uzlabot garastāvokli. 

IZMANTOŠANA
• Saglabājiet skaistu ādu, uzklājot Neroli Touch tieši uz 

ādas pirms mitrināšanas līdzekļa lietošanas, lai 
samazinātu ādas nepilnības.

• Jauciet Neroli Touch ar ēteriskajām eļļām Lavender 
(Lavanda), Ylang Ylang (Ilang ilang) un Marjoram 
(Majorāns) un veiciet relaksējošu un aromātisku masāžu. 

• Uzklājiet dienas gaitā, lai uzlabotu garastāvokli  
un izbaudītu saldo citrusa smaržu.

• Lietojiet Neroli Touch katru dienu kā jaunās, sev 
raksturīgās individuālās smaržas. 

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Tikai ārējai 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. 


