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• Pomirja kožo in podpira njen mladosten videz, zato 
je idealen za nanos pred vlažilno kremo.  

• Podobno kot druga eterična olja citrusov je olje 
nerolija sladko, cvetlično, citrusno in sveže.

• Zaradi aromatičnih lastnosti se pogosto uporablja  
v parfumih.

• Aroma mešanice Neroli Touch spodbuja pozitivno 
razpoloženje in sprostitev. 
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Neroli Touch
Citrus x aurantium 10 ml

OPIS IZDELKA 
Mešanica dōTERRA Neroli Touch združuje čisto eterično olje 
nerolija s frakcioniranim kokosovim oljem v priročni 
steklenički s kroglico. Neroli se pridobiva iz cvetov grenkega 
pomarančevca in ima sladko ter svežo cvetlično aromo. 
Zanimivo je, da iz istega drevesa izhajata tudi dve drugi  
olji – petitgrain iz listov in vejic ter olje grenke pomaranče  
iz pomarančne lupine. Čeprav iz istega drevesa pridobivajo 
tudi druga olja, je olje nerolija med olji citrusov še vedno 
redko. Mešanica Neroli Touch pomirja kožo in zmanjšuje 
videz kožnih nepravilnosti. Olje nerolija je prav tako znano 
po tem, da spodbuja sproščanje in izboljšanje razpoloženja.  

UPORABA
• Mešanico Neroli Touch nanesite neposredno na kožo 

pred nanosom vlažilne kreme in zmanjšajte pojav kožnih 
nepravilnosti.

• Zmešajte jo z olji sivke, dišeče kanange (Ylang Ylang)  
in majarona ter ustvarite sproščujoče in aromatično 
masažno doživetje. 

• Olje nanašajte skozi ves dan za dvig razpoloženja  
ter uživajte v sladkem vonju citrusov.

• Mešanico Neroli Touch lahko tako uporabljate 
vsakodnevno. Naj postane vaša nova osebna dišava. 

NAVODILA ZA UPORABO
Samo za topično uporabo. Nanesite na kožo za odišavljenje, 
nego ali masažo.

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


