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dōTERRA Magnolia Touch
10 ml Roll-on

Varenummer: 60208111

• Beroligende og afslappende

• Hjælper med at fremme en klar og sund hud

• Lindrende for huden

PRIMÆRE FORDELE

Ingredienser: Fraktioneret kokosolie, 
magnolieblomst

Aromatisk beskrivelse: Frugtagtig, blosmteragtig, 
balsamisk

Vigtigste kemiske komponent: Linalool

PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBESKRIVELSE 
Det siges, at magnolieblomst er en berejst blomst med 
arter i både det sydlige Asien, Stillehavsområdet og 
Nordamerika. Magnolieblomster er blevet brugt i traditionel 
kinesisk medicin til at hjælpe med at skabe en 
fornemmelse af balance i kroppen. De bliver Også kaldt for 
hvid champaca eller hvid jade orkidé træ. Æterisk olie fra 
magnolier dampdestilleres fra solide blade fra 
magnolieblomsten og har en frugt- og blomsteragtig aroma, 
som hjælper med at fremme en afslappende atmosfære. 
Ligesom lavendel og bergamotte er magnolie primært 
linalool, hvilket kan hjælpe med at fremme rolige og 
lindrende følelser. Magnolia Touch er perfekt kombineret 
med fraktioneret kokosolie og er fugtgivende og lindrende 
for huden. Tilføj den til din daglige rutine for at hjælpe med 
at holde huden ren og fugtig. Som en personlig duft har 
Magnolia Touch en opløftende og opfriskende aroma.

ANVENDELSER
• Brug Magnolia Touch dagligt som din nye, personlige 

duft.

• Rul magnolie på for at give en lindrende berøring.

• Kombinér den med bergamotte eller ylang ylang til 
udvortes brug for at fremme sund hud.

• Rul under fødderne for at fremme følelser af ro og 
afslapning. 

BRUGSVEJLEDNING
Udvortes brug: Påføres det ønskede område. Se yderligere 
forholdsregler herunder.

ADVARSLER 
Mulig hudoverfølsomhed. Opbevares utilgængeligt for børn. 
Hvis du er gravid, ammer, eller er i medicinsk behandling, 
skal du konsultere din læge. Undgå kontakt med øjne, indre 
ører og sensitive områder.
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