AromaTouch™

Amestec Pentru Masaj 15 ml
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DESCRIEREA PRODUSULUI
AromaTouch, amestecul pentru masaj marca doTERRA,
combină beneficiile unice ale unor uleiuri cu efecte
cunoscute de relaxare și alinare. AromaTouch combină
uleiurile noastre esențiale de Chiparos, Mentă, Măghiran,
Busuioc, Grapefruit și Levănțică, într-un amestec perfect
care aduce beneficii importante diferitelor tehnici de masaj.
Acest amestec mult-apreciat este o parte fundamentală a
tehnicii doTERRA AromaTouch, o metodă exclusivă de
aplicare a uleiurilor esențiale, care produce o profundă
stare de bine în întregul organism.

UTILIZĂRI
• Aplică-l pe gât și umeri pentru un efect de relaxare și
reducere a stărilor tensionate sau folosește-l împreună
cu un ulei cărăuș la masaj.
• Dăruiește persoanei iubite un masaj al mâinilor, folosind
tehnica de masaj al mâinilor AromaTouch și amestecul de
uleiuri esențiale AromaTouch.
Ingrediente: Uleiuri esențiale de chiparos - plantă
integrală, mentă - plantă integrală, măghiran - frunză,
busuioc - frunză, grapefruit - coajă, levănțică - floare.
Descriere Aromatică: Curat, proaspăt, mentolat,
pudrat

BENEFICII PRIMARE

• Adaugă-l la sărurile de baie și răsfață-te cu o baie caldă.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz extern: Pentru masaj, amestecă 5 picături cu 10 ml de
ulei cărăuș. Pentru îmbăiere, amestecă 5 picături cu 5 ml
de ulei cărăuș. Pentru parfumare, amestecă 1 picătură cu
10 picături de ulei cărăuș.

• Efecte de alinare și relaxare
• Contribuie la reducerea stărilor tensionate

PRECAUŢII

• Adaugă o experiență aromatică la un masaj liniștitor.

Poate cauza sensibilizare cutanată. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor. Dacă sunteți însărcinată, alăptați sau vă
aflați sub supraveghere medicală, consultați medicul. Evitați
contactul cu ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile.
Evitați expunerea la soare sau raze ultraviolete timp de 12
ore după aplicarea produsului.

AromaTouch™

Amestec Pentru Masaj 15 ml

Part Number: 31200001

Toate cuvintele care conțin simbolul de marcă în curs de înregistrare sau marcă înregistrată sunt mărci în curs de înregistrare sau mărci înregistrate ale companiei dōTERRA Holdings, LLC

©2019 dōTERRA Holdings, LLC AromaTouch PIP RO 053119

