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BENEFICII PRIMARE

• Aroma florală dulce a amestecului dōTERRA 
Console a fost creată pentru a susține sentimentul 
de speranță.

• dōTERRA Console este realizat din ingrediente 
arboricole și florale, cu puternice proprietăți 
regenerante și de echilibrare.

• Toate beneficiile amestecului dōTERRA Console, 
într-un flacon practic cu bilă.

PAGINA CU INFORMAŢII DESPRE 
PRODUS

dōTERRA Console™ Touch
Amestec pentru alinare 10 ml

DESCRIEREA PRODUSULUI
Amestecul pentru alinare dōTERRA ConsoleTM Touch 
utilizează uleiuri esențiale florale dulci și arboricole pentru  
a induce o senzație de alinare, conducându-te pe calea 
speranței. Amestecul pentru alinare dōTERRA ConsoleTM 
Touch te poate ajuta să găsești bucuria și fericirea în viața ta.

UTILIZĂRI
• A dărui cuiva drag o sticluță de dōTERRA ConsoleTM Touch 

este un mod minunat de a-i arăta că te gândești la el/ea, 
în special atunci când are mai mare nevoie de ea.

• Aplică-l pentru a favoriza sentimente de speranță.

• Aplică-l dimineața pentru a favoriza sentimente de alinare 
și speranță.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz extern: 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 aflați sub observația 
unui medic, cereți sfatul medicului. Evitați contactul cu 
ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile.

Ingrediente: Ulei de Cocos Nucifera (cocos), ulei de 
Boswellia carterii, ulei de Pogostemon Cablin, ulei de 
Cananga Odorata (floare), extract de Cistus 
Ladaniferus (frunză/tulpină), ulei de Amyris 
Balsamifera (scoarță), ulei de Santalum Album 
(santal), ulei de Rosa damascena (floare), extract de 
Osmanthus fragrans (floare), limonen*, farnesol*, 
benzoat de benzil*, linalool*, geraniol*, citronelol* 
salicilat de benzil*, eugenol*.

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri


