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DE VIKTIGSTE EGENSKAPENE

• Fremmer en klar hud med sine fornyende og 
gjenopprettende egenskaper.

• Utviklet for å forbedre hudens generelle fremtoning 
ved å bidra til å redusere synligheten av 
uregelmessigheter.

• Er en viktig ingrediens i kosmetikk fordi den kan 
virke foryngende.

• Avgir en honningsøt duft som skaper en kjølende 
fornemmelse når den påføres utvortes.

PRODUKT BESKRIVELSE 
Oljen Helichrysum, som dufter søtt av honning, fornyer og 
gjenoppretter huden. Helikrysium, som også omtales som 
den evigvarende og udødelige blomsten, brukes ofte i 
kosmetikk for sin evne til å gi huden en ungdommelig 
fremtoning. Helikrysium har blitt brukt innenfor urtemedisin 
helt siden oldtidens Hellas, og oljen er verdsatt og ettertraktet 
for sine mange gode egenskaper. Når Helichrysum kombineres 
med Fractionated Coconut Oil slik som i praktiske dōTERRA 
Touch Blend, kan oljen bidra til å redusere synligheten av 
uregelmessigheter og fremme glød.

BRUKSOMRÅDER
• Påfør utvortes for å bidra til å redusere synligheten av 

uregelmessigheter som oppstår naturlig over tid.

• Påfør i ansiktet som grunnlag under makeup for å 
fremme en glødende hud.

• Påfør utvortes for å oppnå en lindrende effekt etter en 
dag i solen.

• Masser inn i huden for å oppnå en beroligende 
fornemmelse og en behagelig aroma.

BRUKSANVISNING
Kun for utvortes bruk. Påføres huden for å parfymere, pleie 
eller massere.

FORHOLDSREGLER 
Hudirritasjon kan forekomme. Oppbevares utilgjengelig for 
barn. Rådfør deg med legen din hvis du er gravid eller får 
behandling av lege. Unngå kontakt med øyne, de indre 
delene av øret og sensitive områder.

*Naturlig forekommende oljeforbindelser.
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Helichrysum Touch
Helichrysum italicum  10 ml

Ingredienser: Olje av Cocos nucifera (kokosnøtt), olje 
av blomsten/bladet/stengelen på Helichrysum 
italicum, limonen*, linalool*


