dōTERRA Cheer™ Touch
Amestec pentru bună dispoziție 10 ml

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
La fel ca o rază de soare, amestecul pentru bună dispoziție
Cheer Touch are puterea să te încarce cu energie pozitivă.
Când simți că rezervele tale de fericire și optimism sunt
aproape de epuizare, Cheer este alături de tine pentru
a-ți însenina ziua și a te binedispune. Aroma proaspătă și
luminoasă a amestecului de uleiuri esențiale de citrice
și condimente va însenina orice moment al zilei.

UTILIZĂRI
• Aplică-l pe tălpi dimineața pentru a favoriza sentimentele
de optimism și veselie.
• Folosește Cheer ca ulei esențial principal în tehnica de
masaj al mâinilor Aromatouch.
• Aplică-l pe tălpi dimineața pentru a favoriza sentimentele
de optimism și veselie.
• În timpul iernii, aplică-l pe încheieturi și bucură-te de
mireasma sa pe parcursul întregii zile, pentru a te
binedispune.
Ingrediente: Portocală Sălbatică (Coajă), Cuișoare
(Mugure), Anason (Fruct/Sămânță), Mirt Lămâios
(Frunză), Nucșoară (Sâmbure), Extract De Vanilie
(Păstaie), Ghimbir (Rădăcină), Scorțișoară (Scoarță),
Priboi (Parte Aeriană)

BENEFICII PRIMARE
• Aroma amestecului Cheer conferă sentimente
de optimism, revigorează și binedispune.
• Toate beneficiile amestecului dōTERRA Cheer,
în format practic de flacon cu bilă.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz extern: Doar pentru uz extern. Aplică produsul cu
ajutorul unui flacon cu bilă pe piele pentru parfumarea
și îngrijirea pielii sau masează.

PRECAUŢII
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 cel puțin 12 ore după aplicarea produsului.

• Oferă un plus de veselie, fericire și o notă pozitivă.
• Aroma caldă și proaspătă creează o atmosferă
primitoare și veselă.
• Cheer este realizat din uleiuri esențiale de citrice
și condimente, care contribuie la caracterul său
cald și primitor.
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