Neroli Touch

Citrus x aurantium 10 ml
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DESCRIEREA PRODUSULUI
dōTERRA Neroli Touch combină uleiul esențial pur de neroli
cu ulei de cocos fracționat, într-un flacon practic cu bilă.
Obținut din floarea de portocal amar, uleiul de Neroli are o
aromă dulce, proaspăt și florală. Interesant este că două
alte uleiuri de citrice sunt extrase de asemenea din același
arbore – Petitgrain din frunze și rămurele și portocală
amară din coaja portocalelor. Deși se extrag și alte uleiuri
din aceeași sursă, Neroli rămâne o raritate în rândul
uleiurilor esențiale. Neroli Touch poate fi utilizat pentru
calmarea pielii și reducerea apariției petelor. Neroli
încurajează, de asemenea, relaxarea și binedispune.

UTILIZĂRI
• Păstrează aspectul impecabil al pielii aplicând Neroli
Touch direct pe piele, înainte de crema hidratantă, pentru
a reduce apariția petelor.
• Combină Neroli Touch cu uleiuri esențiale de levănțică,
ylang ylang și măghiran, pentru o experiență de masaj
relaxantă și aromatică.

BENEFICII PRIMARE
• Aroma uleiului Neroli Touch favorizează bunadispoziție și relaxarea.
• Calmează pielea, sprijinind aspectul tineresc al
pielii, utilizându-se în mod ideal înainte de
aplicarea cremei hidratante.
• Similar cu uleiurile de citrice, Neroli poate fi descris
drept dulce, floral, cu aromă de citrice, proaspăt.
• Neroli este utilizat frecvent în industria
parfumurilor pentru beneficiile sale aromatice.

• Aplică-l pe tot parcursul zilei, pentru a te binedispune și a
te bucura de parfumul dulce de citrice.
• Folosește Neroli Touch zilnic, ca parfum personal unic.

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.
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