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Ingrediente: Ulei de Cocos Nucifera (cocos), 
ulei de Laurus Nobilis (frunză), ulei de Eucalyptus 
Globulus (frunză), ulei de Mentha Piperita (mentă), 
ulei de Melaleuca alternifolia (arbore de ceai) 
(frunză), ulei de Citrus limon (lămâie) (coajă), ulei 
de Elettaria Cardamomum (sămânță), ulei de 
Cinnamomum camphora (camfor) (frunză), ulei de 
Ravensara Aromatica (frunză), limonen*, linalool*, 
eugenol*, geraniol*

dōTERRA Air™ Touch
Amestec purifi cator 10 ml

• Calmează simțurile.

• Induce o senzație de eliberare a căilor respiratorii.

• Folosește-l împreună cu alte produse dōTERRA Air.

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Bucură-te de bene� ciile dōTERRA AirTM oriunde te-ai a� a, 
datorită modalității delicate și rapide de aplicare oferite de 
dōTERRA Air Touch! Acest amestec mentolat revigorant are 
efecte calmante și liniștitoare prin uz extern. dōTERRA Air 
Touch este îmbogățit cu o combinație de uleiuri care ajută 
organismul să se răcorească și să se revitalizeze, eliberând 
căile respiratorii și facilitând respirația.

UTILIZĂRI
• Aplică-l înainte de culcare pentru calmarea simțurilor.

• Folosește-l înainte de a face activitate în aer liber.

• Flaconul practic cu bilă îl face perfect de luat în geantă, 
mașină sau rucsac, pentru utilizare simplă când pleci 
de acasă.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Doar pentru uz extern. Aplică-l direct pe piele ca parfum, 
pentru proprietățile de îngrijire a pielii sau la masaj.

PRECAUŢII 
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Dacă sunteți gravidă sau vă a� ați sub observația 
unui medic, cereți sfatul medicului. Evitați contactul cu 
ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile. A se evita 
expunerea la lumina soarelui și la razele ultraviolete pentru 
cel puțin 12 ore de la aplicare.

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri


