dōTERRA Hope™ Touch
Amestec de uleiuri esențiale 10 ml

PAGINA CU INFORMAŢII DESPRE
PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
dōTERRA HopeTM Touch este un amestec de uleiuri esențiale
deosebit, care combină uleiuri de bergamotă, ylang ylang,
tămâie și aroma caldă de absolut de vanilie. dōTERRA Hope
Touch poate fi aplicat pe gât, încheieturi și punctele de puls,
pentru un parfum revigorant pe parcursul întregii zile. Însă
parfumul ispititor este doar unul dintre aspectele care face
dōTERRA Hope Touch cu adevărat unic. Prețul net de
cumpărare al amestecului dōTERRA Hope Touch este donat
către dōTERRA Healing Hands™.

UTILIZĂRI
• Aplică Hope pe gât, pentru a te bucura de o aromă
răcoritoare când te trezești dimineața și a-ți începe ziua
plin de energie.
• Aplică Hope pe încheieturi, pentru un parfum
personalizat îmbogățit cu uleiuri esențiale CPTGTM.

Ingrediente: Ulei de Cocos Nucifera (cocos), ulei de
Citrus aurantium bergamia (Bergamotă) din fructe,
ulei de Cananga Odorata (floare), ulei de Boswellia
carterii, extract de Vanilla Planifolia (fruct), limonen*,
linalool*, benzoat de benzil*, salicilat de benzil*

BENEFICII PRIMARE
• Hope este conceput pentru ameliorarea dispoziției,
datorită parfumului proaspăt și luminos, utilizat
prin aplicare locală.
• Oferă un profil aromatic unic ce poate fi utilizat la
crearea unui parfum personal, prin asocierea de
ylang ylang, bergamotă, absolut de vanilie și tămâie.

• Păstrează Hope la îndemână sau în geantă și aplică-l pe
tot parcursul zilei, pentru îmbunătățirea dispoziției în
mod simplu.

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 aflați sub observația
unui medic, cereți sfatul medicului. Evitați contactul cu
ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile.

• Flacon practic cu bilă simplu de utilizat, pentru
o aplicare ușoară pe tot parcursul zilei.
• Prețul net de cumpărare al amestecului dōTERRA
Hope Touch este donat inițiativei dōTERRA
Healing HandsTM.

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri.
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