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• Koi skórę, pomagając zachować młodzieńczy wygląd 
cery, i idealnie sprawdza się jako baza przed 
nałożeniem kremu nawilżającego.

• Podobnie jak inne olejki eteryczne z cytrusów, olejek 
neroli można określić jako słodki, kwiatowy, 
cytrusowy i świeży.

• Olejek neroli jest powszechnie stosowany  
w przemyśle perfumeryjnym ze względu na swoje 
właściwości aromatyczne.

• Aromat mieszanki Neroli Touch wprawia w 
pozytywny nastrój i sprzyja odprężeniu. 
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Neroli Touch (olejek neroli w kulce)
Citrus x aurantium 10 ml

OPIS PRODUKTU  
Mieszanka Neroli Touch dōTERRA to połączenie czystego 
olejku eterycznego neroli z frakcjonowanym olejem 
kokosowym w wygodnej buteleczce z aplikatorem w kulce. 
Neroli, pochodzące z kwiatów drzewa gorzkiej pomarańczy, 
ma słodki, świeży, kwiatowy aromat. Co ciekawe, z tego 
samego drzewa pochodzą również dwa inne olejki 
cytrusowe – petitgrain z liści i gałązek oraz z gorzkiej 
pomarańczy, wytwarzany ze skórek owoców. Choć inne 
olejki pochodzą z tego samego źródła, olejek neroli jest 
wciąż rzadkością wśród olejków cytrusowych. Mieszanka 
Neroli Touch może być stosowana w celu ukojenia skóry  
i zmniejszenia jej widocznych niedoskonałości. Olejek neroli 
jest również znany ze swoich właściwości odprężających  
i poprawiających nastrój. 

UŻYCIE
• Zachowaj doskonały wygląd skóry, stosując mieszankę 

Neroli Touch bezpośrednio na skórę przed użyciem 
kremu nawilżającego, aby zredukować widoczne 
niedoskonałości skóry.

• Połącz Neroli Touch z olejkami eterycznymi z lawendy, 
ylang ylang i majeranku i zastosuj do relaksującego  
i aromatycznego masażu. 

• Stosuj przez cały dzień, aby poprawić sobie nastrój  
i cieszyć się słodkim, cytrusowym zapachem.

• Wypróbuj Neroli Touch w roli nowych perfum na co dzień. 

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

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


