dōTERRA On Guard™ Touch
Amestec de uleiuri esențiale 10 ml
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PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Amestecul dōTERRA On GuardTM Touch asigură o metodă
de aplicare delicată și practică pentru amestecul nostru de
uleiuri esențiale protector brevetat. Perfect atât pentru copii
cât și pentru adulți, dōTERRA On Guard Touch poate fi
aplicat local, de exemplu pe piept și tălpi, pentru a simți
aroma sa energizantă care binedispune.

UTILIZĂRI
•

Masează dōTERRA On Guard Touch pe tălpile copilului
tău în perioada școlii.

•

Aplică dōTERRA On Guard Touch pe încheieturi sau
punctele de puls, dimineața sau seara.

•

Utilizează-l pe palme pentru purificarea și hidratarea
pielii.

•

Flaconul practic cu bilă este perfect pentru călătorii sau
când pleci de acasă!

INDICAŢII DE UTILIZARE
COMPOZIŢIE
Ulei de Cocos Nucifera (cocos), ulei de Citrus
Aurantium Dulcis (portocală) (coajă), ulei de Eugenia
Caryophyllus (cuișoare) (mugure), ulei de
Cinnamomum zeylanicum (frunză), ulei de
Cinnamomum Zeylanicum (scoarță), ulei de
Eucalyptus Globulus (frunză), ulei de Rosmarinus
officinalis (rozmarin) (frunză), limonen*, eugenol*.
benzoat de benzil*, linalool*

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. A se evita
expunerea la lumina soarelui și la razele ultraviolete pentru
cel puțin 12 ore de la aplicare.

PRINCIPALELE INGREDIENTE ȘI BENEFICII
• Are o aromă energizantă, care binedispune.
• Asigură o metodă de aplicare delicată și practică
pentru amestecul nostru de uleiuri esențiale
protector brevetat.
• Perfect atât pentru copii, cât și pentru adulți.

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri.

Toate cuvintele care conțin simbolul de marcă în curs de înregistrare sau marcă înregistrată sunt mărci în curs de înregistrare sau mărci înregistrate ale companiei dōTERRA Holdings, LLC.

©2021 dōTERRA Holdings, LLC dōTERRA On Guard™ Touch PIP RO 030821

