dōTERRA Magnolia Touch
10-ml roll-on

INFORMACIJSKI LIST IZDELKA

OPIS IZDELKA
Magnolija je roža, za katero pravijo, da je veliko potovala,
saj jo najdemo po vsej Južni Aziji, v pacifiških državah in v
Severni Ameriki. Imenuje se tudi bela champaca ali žadasto
bela orhideja, cvetovi magnolije pa se uporabljajo v
tradicionalnih kitajskih zdravstvenih praksah, saj v telesu
pomagajo ustvarjati občutek ravnovesja. Eterično olje
magnolije, ki je parno destilirano iz njenih čvrstih cvetov, s
svojo sadno in cvetlično aromo pomaga spodbujati
sproščeno okolje. Podobno kot eterična olja sivke in
bergamotke je magnolija prvenstveno sestavljena iz
linaloola, ki lahko pripomore k spodbujanju občutka
umirjenosti in blagodejnosti. Olje Magnolia Touch, ki je
mojstrsko kombinirano s frakcioniranim kokosovim oljem,
vlaži kožo in pomirjujoče deluje nanjo. Vključite ga v svojo
vsakodnevno rutino, da bo vaša koža čista in hidrirana. Kot
osebna dišava Magnolia Touch prida poživljajočo,
osvežujočo aromo.

UPORABA
Sestavine: Frakcionirano kokosovo olje, cvet
magnolije
Opis arome: Sadna, cvetlična, balzamična
Glavna kemijska spojina: Linalool

GLAVNI UČINKI
• Pomirjujoče in sproščujoče
• Pomaga pri spodbujanju čiste kože zdravega
videza
• Blagodejno vpliva na kožo
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• Magnolia Touch lahko tako uporabljate vsakodnevno.
Naj postane vaš nov osebni značilni vonj!
• Eterično olje magnolije nanesite z valjčkom za blagodejni
učinek.
• Topično ga lahko kombinirate z bergamotko ali dišečo
kanango (ylang ylang) in tako poskrbite za zdrav videz
kože.
• Z valjčkom ga nanesite na stopala in vzpodbudite
občutke umirjenosti in sprostitve.

NAVODILA ZA UPORABO
Topična Uporaba: Nanesite na želeno področje. Oglejte si
spodaj navedene dodatne previdnostne ukrepe.

OPOZORILA
Koža je morda na sestavine občutljiva. Hraniti izven dosega
otrok. Če ste noseči, dojite ali ste pod nadzorom zdravnika,
se posvetujte s svojim zdravnikom. Izogibajte se stiku z
očmi, notranjim predelom ušes in občutljivimi predeli.
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