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Zloženie: Olej Cocos Nucifera (kokos), olej Mentha 
Piperita (mäta pieporná), olej z listov/stoniek Mentha 
Canadensis, olej Mentha Citrata, olej z listov/stoniek 
Mentha Spicata, linalool*, limonén*.

dōTERRA SuperMint™ Touch
Zmes mätových esenciálnych olejov 10 ml

• Zloženie tvoria esenciálne oleje Mäta pieporná, 
Mäta japonská, Mäta citrónová a Mäta klasnatá v 
základe z Frakcionovaného kokosového oleja.

• Po nanesení na pokožku môže na nej navodiť 
chladivý pocit vďaka vysokému obsahu mentolu.

• Frakcionovaný kokosový olej vytvára upokojujúci 
základ, keď sa použije pri masáži.

• Základ starostlivosti po cvičení pre navodenie 
osviežujúcich pocitov.

• Bylinná prepojená zmes mätových esenciálnych 
olejov, ktorá dokáže poskytnúť oživujúcu vzpruhu na 
podporu nálady v priebehu dňa.

POPIS PRODUKTU
Zmes dōTERRA SuperMint™ Touch je zložená z našich 
najjemnejších mätových olejov tvoriacich fantasticky 
prepojenú zmes, ktorá je výrazná, čistá a neodolateľná. V 
jej mätovej, bylinnej a sladkej aróme sa spolu spájajú 
esenciálne oleje CPTG™ Mäta pieporná, Mäta japonská, 
Mäta citrónová a Mäta klasnatá v základe z 
Frakcionovaného kokosového oleja, pripravené na použitie 
v praktickej guľôčkovej fľaštičke Touch. Po nanesení oleja 
SuperMint Touch na pokožku, schladí pleť a dodáva 
povzbudzujúcu arómu plnú energie. Pre oživujúcu vzpruhu 
nanášajte v priebehu dňa, aby ste pocítili vlastnosti tejto 
silne osviežujúcej zmesi.

POUŽITIE
• Siahnite po SuperMint™ Touch na pomoc pri schladení 

pokožky po pobyte na slnku.

• Použite SuperMint™ Touch pred dlhými fyzickými 
aktivitami. Môže pomôcť podporiť náladu pre jasnú 
myseľ a zlepšenú výdrž.

• Použite ako súčasť upokojujúcej, chladivej masáže. Dodá 
osviežujúce pocity po cvičení.

• Nanášajte na pulzné body pre povzbudzujúcu arómu 
plnú energie.

NÁVOD NA POUŽITIE
Nanášajte guľôčkou na želané miesto. Ďalej rozrieďte 
základovým olejom, aby ste minimalizovali citlivosť pleti. 
Pozrite si dodatočné preventívne opatrenia uvedené nižšie.

UPOZORNENIE
Možná citlivosť pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí. 
Ak ste tehotná alebo pod lekárskym dohľadom, 
konzultujte používanie so svojím lekárom. Vyhnite sa 
kontaktu s očami, vnútornou časťou uší a citlivými 
časťami tela.

*Zložky prirodzene sa vyskytujúce v oleji.


