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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.

• Flaconul cu bilă versatil permite aplicarea facilă a 
uleiului esențial de oregano.

• Are proprietăți de curățare și poate �  utilizat la un 
masaj relaxant după o zi lungă de muncă sau după 
o activitate � zică intensă.

• Uleiul de oregano are proprietăți puri� catoare care 
pot contribui la reducerea apariției coșurilor.

• Oferă bene� ciile puri� catoare ale uleiului esențial 
de Oregano, într-o formulă delicată.
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Oregano Touch
Origanum vulgare 10 ml

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Acum disponibil și în versiunea Touch, uleiul esențial de 
oregano este unul dintre cele mai puternice și mai potente 
uleiuri esențiale disponibile. Carvacrolul și timolul, cele 
două componente chimice principale ale uleiului esențial de 
oregano, au proprietăți puri� catoare. Diluat cu Ulei de cocos 
fracționat, Oregano Touch este perfect pentru persoanele 
cu piele sensibilă. dōTERRA Oregano Touch oferă bene� ciile 
puri� catoare ale uleiului esențial de oregano, într-o formulă 
delicată și un � acon practic cu bilă. 

UTILIZĂRI
• Masează-l pe tălpi pentru a obține bene� ciile uleiului 

esențial de Oregano.

• Aplică Oregano Touch pe imperfecțiunile pielii, pentru 
o acțiune țintită asupra zonelor cu probleme.

• Utilizează-l pentru puri� carea pielii și a unghiilor la 
nevoie, prin aplicarea unei cantități mici de lichid pe 
patul unghiei și masarea ușoară.

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


