dōTERRA Touch™ Lavender
10 ml Flacon cu bilă
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DESCRIEREA PRODUSULUI
Levănţica este recunoscută pentru proprietăţile sale de
liniştire şi relaxare precum şi abilitatea de a calma iritaţiile
ocazionale ale pielii. Amestecul de levănţică dōTERRA
Touch combină uleiul esenţial de levănţică cu uleiul de
cocos fracţionat, ca astfel să poată beneficia în egală
măsură şi persoanele cu piele delicată sau sensibilă.
Păstraţi la îndemână amestecul de levănţică din gama
Touch pentru a diminua efectele iritaţiilor minore ale pielii,
sau pentru a atenua imperfecţiunile pielii. Amestecul de
levănţică dōTERRA Touch poate fi aplicat la tâmple, pe
ceafă, pe tălpi sau pe punctele de puls pentru a
experimenta efectele sale calmante şi de liniştire.

UTILIZĂRI

Ingredinte: Ulei de cocos fracţionat, levănţică
(floare/frunză)
Descrierea aromei: Pudrată, florală, uşoară
Componentele chimice principale: Linalool,
acetat de linalil

BENEFICII PRIMARE
• Calmează iritaţiile ocazionale ale pielii
• Are efect liniştitor, relaxant
• Are efect calmant asupra pielii după expunere la
soare sau la căldură

dōTERRA Touch™ Lavender
10 ml Flacon cu bilă

• Datorită aromei sale relaxante care promovează un
somn odihnitor se poate aplica pe tălpile picioarelor
înainte de culcare.
• După o zi lungă în bătaia soarelui aplicaţi pentru un
efect calmant.
• Păstraţi levănţica din gama Touch în bagajul de mână
sau în trusa pentru cosmetice şi aplicaţi pe punctele de
puls pentru a vă simţi mai confortabil când sunteţi
departe de casă.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Local: Aplicaţi pe zona dorită. Vedeţi precauţiile adiţionale
de mai jos.

PRECAUŢII
Poate cauza sensibilizare cutanată. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor. Dacă sunteţi însărcinată sau vă aflațisub
supraveghere medicală consultaţi medicul. Evitaţi contactul
cu ochii, interiorul urechilor şi zonele sensibile.
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