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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

DESCRIEREA PRODUSULUI
Aroma proaspătă și lemnoasă a blendului dōTERRA Balance 
Touch este răspunsul ideal atunci când ai nevoie de un ulei 
care să aducă puțină armonie în viața ta. Molidul, Lemnul 
de Ho, Tămâia, Muşetelul Albastru Marocan se armonizează 
perfect cu Uleiul de Cocos Fracționat pentru a crea un 
parfum seducător care contribuie la starea de calm, 
relaxare, bună dispoziție, atunci când este aplicat local. 
Este perfect să ai la îndemână amestecul dōTERRA Touch, 
fie că ești acasă sau mai mereu pe drumuri!

UTILIZĂRI
• Aplică dōTERRA Balance Touch pe gât și încheieturi 

pentru a încuraja o stare de calm.

• Folosește-l local pentru a crea un mediu liniștitor propice 
meditației și practicii yoga.

• Aplică-l pe tălpi pentru a favoriza o stare de echilibru de-a 
lungul zilei.

• Aplică-l local înainte de culcare pentru a te liniști și a 
încuraja visele plăcute.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Doar pentru uz extern. Plimbă-l pe piele pentru parfumare, 
îngrijire sau masaj. 

PRECAUŢII
Poate cauza sensibilitate pielii. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Este bine să consulți medicul dacă ești gravidă sau 
sub tratament. A se evita contactul cu ochii, urechile și 
zonele sensibile. 

BENEFICII PRIMARE

• dōTERRA Balance Touch are la bază uleiuri 
esențiale cu efect benefic la nivel emoțional, care 
conlucrează pentru a crea o stare de calm și bună 
dispoziție.

• Aroma răspândită de blendul dōTERRA Balance 
Touch este dulce și lemnoasă, ideală pentru a 
susține starea de echilibru și seninătate.

• Un amestec pe bază de Ulei de Cocos Fracționat 
infuzat cu uleiuri esențiale de Molid, Lemn de Ho, 
Tămâie, Muşetel Albastru Marocan.

*Compuţi prezenţi în mod natural în uleiuri.

Ingrediente: Ulei de Cocos Nucifera (cocos), ulei de 
Picea Mariana (ramură/frunză),  ulei de 
Cinnamomum Camphora Linaloolifera (frunză), ulei 
de Boswellia Carterii (floare/frunză/tulpină), 
Tanacetum Annuum, ulei de Chamomilla Recutita 
(Matricaria), extract de Osmanthus Fragrans (floare), 
Linalol*, Limonen*
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dōTERRA Balance™ Touch
Amestec pentru Echilibrare  10 ml


