dōTERRA Magnolia Touch
10 ml v Guľôčkovej Fľaši

INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
O kvet magnólie sa hovorí, že je veľmi „scestovaný“, keďže
jeho rôzne druhy sú roztrúsené po južnej Ázii, v oblasti
Tichého oceána a v Severnej Amerike. Nazývajú ho aj biela
„champaca“ alebo biely jadeitový strom orchidey. Kvety
magnólie sa používali v čínskych tradičných liečebných
postupoch, pretože pomáhajú navodiť pocit rovnováhy tela.
Esenciálny olej z magnólie sa získava parnou destiláciou z
masívnych lupeňov. Má ovocnú a kvetinovú vôňu, ktorá
pomáha vytvoriť uvoľňujúcu atmosféru. Rovnako, ako v
prípade levandule a bergamotu, aj magnólia obsahuje
najmä látku linalool, ktorá pomáha navodiť pokojné a
uvoľňujúce pocity. Po odbornom zmiešaní s frakcionovaným
kokosovým olejom pôsobí Magnolia Touch zvlhčujúco a
upokojujúco na pokožku. Zaraďte zmes do svojej
každodennej starostlivosti na dosiahnutie čistej a
hydratovanej pleti. Pri použití ako osobná vôňa dodáva
Magnolia Touch povznášajúcu a osviežujúcu arómu.

POUŽITIE
Zloženie: frakcionovaný kokosový olej, kvety
magnólie
Popis Arómy: ovocná, kvetinová, balzamiková
Hlavná Chemická Zložka: linalool

HLAVNÉ ÚČINKY
• Upokojujúca a uvoľňujúca
• Pomáha podporovať čistú a zdravo vyzerajúcu
pokožku
• Upokojuje pokožku

• Používajte Magnolia Touch každý deň ako svoju novú
poznávaciu osobnú vôňu.
• Naneste pomocou guľôčky pre vytvorenie upokojujúceho
dojmu.
• Skombinujte pri nanášaní na pokožku s bergamotom a
ylang-ylang na podporu zdravo vyzerajúcej pleti.
• Naneste na chodidlá pre navodenie pocitu uvoľnenia a
relaxácie.

NÁVOD NA POUŽITIE
Vonkajšie Použitie: Naneste na želanú časť tela. Pozrite si
dodatočné preventívne opatrenia uvedené nižšie.

UPOZORNENIE

dōTERRA Magnolia Touch
10 ml v Guľôčkovej Fľaši

Kód Produktu: 60208111

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