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OPIS PRODUKTU
Świeży, leśny aromat mieszanki dōTERRA Balance Touch jest 
idealnym rozwiązaniem, gdy potrzebujesz w swoim życiu 
odrobiny harmonii. Olejki eteryczne ze świerku, drzewa Ho, 
kadzidła, wrotycza marokańskiego i niebieskiego rumianku 
doskonale komponują się z frakcjonowanym olejem 
kokosowym, tworząc kuszący zapach w kontakcie ze skórą, 
który zapewnia spokój, relaks i dobre samopoczucie. 
Mieszankę dōTERRA Touch możesz mieć zawsze pod ręką, 
zarówno w domu, jak i w podróży!

UZYCIE
• Stosuj mieszankę dōTERRA Balance Touch na szyję i 

nadgarstki, aby wzmocnić uczucie spokoju. 

• Stosuj miejscowo, aby stworzyć odprężającą atmosferę 
podczas medytacji lub jogi. 

• Nałóż na podeszwy stóp, aby wzmocnić poczucie 
równowagi emocjonalnej przez cały dzień.  

• Stosuj miejscowo przed snem, aby się wyciszyć i 
zapewnić sobie spokojny sen. 

SPOSÓB UŻYCIA
Wyłącznie do użytku miejscowego. Użyj aplikatora z kulką, 
który jednocześnie perfumuje, pielęgnuję i masuje skórę.

UWAGA 
Może powodować podrażnienia skóry. Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. Jeśli jesteś w ciąży lub znajdujesz się pod 
opieką lekarską, skonsultuj się ze swoim lekarzem. Unikać 
kontaktu z oczami, wewnętrzną częścią uszu i innymi 
wrażliwymi obszarami.

PODSTAWOWE KORZYŚCI

• Mieszanka dōTERRA Balance Touch została 
opracowana ze starannie dobranych olejków 
eterycznych, które korzystnie wpływają na emocje i 
wspólnie tworzą poczucie spokoju oraz dobrego 
samopoczucia.

• Słodki, leśny aromat mieszanki dōTERRA Balance 
Touch pomaga odzyskać poczucie emocjonalnej 
równowagi i spokoju.

• Zawiera frakcjonowany olej kokosowy oraz olejki 
eteryczne ze świerku, drzewa Ho, wrotycza 
marokańskiego, niebieskiego rumianku i kadzidła.

*Naturalnie występujące związki olejowe.

Składniki: Olej kokosowy (Cocos nucifera), olejek z 
gałęzi/igieł świerku (Picea mariana), olejek z liści 
cynamonowca kamforowego (Cinnamomum 
camphora linaloolifera), olejek z kadzidłowca 
(Boswellia carterii), olejek z kwiatów/liści/łodygi 
wrotycza marokańskiego (Tanacetum annuum), 
olejek z rumianku (Matricaria chamomilla), ekstrakt 
z kwiatów osmantusa (Osmanthus fragrans), 
linalol*, limonen*.
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Mieszanka dōTERRA Balance™ Touch
Mieszanka zapewniająca równowagę emocjonalną  10 ml


