
Ingrediente: Ulei de Cocos Nucifera (cocos), ulei de 
Juniperus Virginiana (lemn), ulei de Citrus Aurantium 
Dulcis (portocală, coajă), ulei de Citrus Limon (frunză/
ramură), ulei de Schinus Molle, ulei de Citrus 
Aurantium Bergamia (bergamotă, coajă), ulei de 
Santalum Album (santal), ulei de Citrus Limon (lămâie, 
coajă), ulei de Jasminum Grandiflorum (iasomie, 
floare), ulei de Vetiveria Zizanoides (iasomie, floare), 
ulei de Michelia Alba (frunză), ulei de Citrus Aurantium 
Amara (portocală amară, frunză/ramură) limonen*, 
linalol*,  citral*, benzoat de benzil*.
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dōTERRA Hope™ Touch
Amestec de uleiuri esențiale 10 ml

• Noua formulă îmbunătățită conține uleiuri 
esențiale de Cedru, Portocală Sălbatică, Petitgrain, 
Lămâie, Piper Roz, Bergamotă, Santal și Vetiver. 

• Formulat cu extract de iasomie și  
magnolie (frunză).

• Prin aplicare locală, dōTERRA Hope contribuie la 
îmbunătățirea dispoziției, datorită parfumului său 
vesel și proaspăt.

• Flacon practic cu bilă, ușor de utilizat, pentru 
aplicare simplă pe tot parcursul zilei.

DESCRIEREA PRODUSULUI
dōTERRA Hope™ Touch a fost creat pentru a-ți reaminti să te 
concentrezi pe gândurile pozitive și pline de inspirație. Vesel, 
proaspăt și dulce, acest amestec special conține Iasomie și 
extract de iasomie, cunoscută pentru efectele sale benefice 
asupra dispoziției. Extractele florale și din frunze se combină 
cu Portocală Sălbatică, Vetiver, Santal, Cedru, Bergamotă, 
Piper Roz și alte uleiuri esențiale, într-o bază de Ulei de Cocos 
Fracționat, gata de aplicat pe punctele de puls și pe mâini. 
Dacă avem un pic de speranță, putem aspira să devenim cea 
mai bună versiune a noastră și să luptăm pentru o lume  
mai bună.

UTILIZĂRI
• Aplică dōTERRA Hope pe gât, pentru o aromă 

revigorantă când te trezești dimineața și începe-ți ziua 
în forță. 

• Aplică dōTERRA Hope pe încheieturi pentru un parfum 
îmbogățit cu uleiuri esențiale CPTG™.

• Ține dōTERRA Hope la îndemână și folosește-l cu 
ușurință, aplicându-l pe tot parcursul zilei, pentru o 
stare de spirit înălțătoare.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Doar pentru uz extern. Plimbă-l pe piele pentru parfum, 
îngrijirea pielii sau masaj. 

PRECAUŢII
Posibilă sensibilitate a pielii. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Persoanele gravide sau cele aflate sub îngrijire 
medicală sunt sfătuite să consulte medicul. A se evita 
contactul cu ochii, interiorul urechii și zonele sensibile. Evită 
expunerea la soare și raze UV pentru cel puțin 12 ore  
după aplicare. 

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri


