dōTERRA Magnolia Touch
10 ml Roll-on

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Floarea de magnolie e răspândită în numeroase părți ale
lumii, de la Asia de Sud, la regiunea Pacificului și America
de Nord. Numită și champaca albă sau arbore de orhidee
albe-verzui, magnolia produce flori utilizate în practicile
medicale tradiționale chinezești pentru a contribui la
atingerea stării de echilibru a organismului. Distilat cu aburi
din petalele groase ale florii de magnolie, uleiul esențial de
Magnolie are o aromă fructată și florală care ajută la
crearea unei atmosfere relaxate. La fel ca uleiurile de
Levănţică și Bergamotă, uleiul de Magnolie are drept
componentă principală linalolul, care contribuie la calmare
și alinare. Obținut prin combinarea în mod expert cu ulei de
cocos fracționat, Magnolia Touch are efecte de hidratare și
calmare a pielii. Adaugă-l la rutina de îngrijire zilnică, pentru
a-ți menține pielea curată și hidratată. Utilizat ca parfum
personal, Magnolia Touch te învăluie într-o aromă
revigorantă, care te binedispune.

UTILIZĂRI
Ingrediente: ulei de cocos fracționat, Magnolie
(floare)
Descriere Aromatică: Fructat, floral, balsamic
Principala Componentă Chimică: Linalol

BENEFICII PRIMARE

• Folosește Magnolia Touch zilnic, ca parfum personal
unic.
• Aplică Magnolia Touch pentru calmarea pielii.
• Aplică-l local în combinație cu Bergamotă și Ylang Ylang,
pentru a sprijini aspectul sănătos al pielii.
• Aplică-l pe tălpi, pentru o senzație de calm și relaxare.

• Calmant și relaxant

INDICAŢII DE UTILIZARE

• Contribuie la menținerea pielii curate și sănătoase

Uz extern: Aplică pe zona dorită. Consultă precauțiile
suplimentare de mai jos.

• Calmează pielea

PRECAUŢII

dōTERRA Magnolia Touch
10 ml Roll-on

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.
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