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• Neroli Touch lindrer huden og støtter en hud som 
ser ung ut, og bør ideelt påføres før 
fuktighetskremen.  

• I likhet med andre eteriske sitrusoljer kan Neroli 
beskrives som søt og blomsteraktig med et friskt 
preg av sitrus.

• Neroli brukes ofte i parfymebransjen for sine 
aromatiske fordeler.

• Neroli Touch har en aroma som fremmer et positivt 
humør og virker avslappende. 
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Neroli Touch
Citrus x aurantium 10 ml

PRODUKT BESKRIVELSE 
dōTERRA Neroli Touch kombinerer den rene eteriske oljen 
Neroli med Fractionated Coconut Oil i en praktisk roll-on-flaske. 
Neroli, som er utvunnet fra blomsten på bitterappelsintreet, har 
en søt, frisk blomsteraroma. To andre sitrusoljer kommer faktisk 
fra det samme treet – Petitgrain fra bladene og greinene  
og Bitter Orange fra skallet på appelsinen. Men selv om andre 
oljer kommer fra samme kilde, er Neroli en sjeldenhet blant 
sitrusoljene. Neroli Touch kan brukes til å lindre huden og 
reduserer synligheten av uregelmessigheter. Neroli er også kjent 
for å virke avslappende og løfte humøret. 

BRUKSOMRÅDER
• Påfør Neroli Touch på huden før fuktighetskremen  

for å redusere synligheten av uregelmessigheter.

• Kombiner Neroli Touch med de eteriske oljene Lavender, 
Ylang Ylang og Marjoram hvis du ønsker en avslappende 
og aromatisk massasjeopplevelse. 

• Påfør oljen gjennom dagen for å løfte humøret og nyte 
den søte duften av sitrus.

• Bruk Neroli Touch daglig som din nye personlige duft. 

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. 


