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• Utišujúcim pôsobením na pokožku podporuje 
mladistvý vzhľad pleti, používa sa ideálne pred 
nanesením hydratačného prípravku.  

• Neroli možno podobne ako citrusové esenciálne 
oleje opísať ako sladký, kvetinový, citrusový a svieži.

• Neroli sa vďaka aromatickým účinkom často 
používa v parfumérskom priemysle.

• Aróma zmesi Neroli Touch podporuje pozitívne 
naladenie a prospieva pri uvoľnení. 
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Neroli Touch
Citrus x aurantium 10 ml

POPIS PRODUKTU  
dōTERRA Neroli Touch spája čistý esenciálny olej Neroli  
s Frakcionovaným kokosovým olejom v praktickej fľaštičke 
s guľôčkovým aplikátorom. Neroli sa získava z kvetu kyslého 
pomarančovníka a má sladkú sviežu kvetinovú arómu. 
Zaujímavosťou je, že z toho istého stromu pochádzajú dva 
ďalšie citrusové oleje – Petitgrain z listov a vetvičiek a Kyslý 
pomaranč zo šupky pomaranča. Hoci z toho istého zdroja 
pochádzajú aj iné oleje, Neroli je medzi citrusovými olejmi 
jedinečný. Neroli Touch sa môže použiť na utíšenie pokožky 
a redukciu výskytu nedostatkov. Olej Neroli je tiež známy 
tým, že podporuje uvoľnenie a povznáša náladu. 

POUŽITIE
• Udržujte čo najlepší vzhľad pokožky nanesením Neroli 

Touch priamo na pokožku pred použitím hydratačného 
prípravku na redukciu výskytu nedostatkov.

• Skombinujte Neroli Touch s esenciálnymi olejmi 
Levanduľa, Ylang-ylang a Majorán na uvoľňujúci 
aromatický zážitok z masáže. 

• Naneste počas dňa na povznesenie nálady a vychutnajte 
si sladkú citrusovú vôňu.

• Používajte zmes Neroli Touch každý deň ako svoj nový 
charakteristický osobný parfum. 

NÁVOD NA POUŽITIE
Len na vonkajšie použitie. Pomocou guľôčky naneste na 
pokožku na parfumovanie a starostlivosť o pleť alebo ako 
masážny olej.

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


