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ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Свежият, дървесен аромат на обновяващия бленд 
dōTERRA Forgive™ Touch спомага за подсилване на 
чувството за удовлетворение, облекчение и търпение. 
Когато тръгвате по пътя към прошката, dōTERRA Forgive 
Touch е окуражаващ спътник, който ще Ви помогне да  
не се предавате и да продължите напред. 

УПОТРЕБИ
• Нанасяйте през целия ден, за да насърчите чувства на 

заземяване и удовлетворение.

• Добавете към Fractionated Coconut Oil (Фракционирано 
кокосово масло) и използвайте за успокояващ масаж, 
за да насърчите чувства на смирение.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Локално:Само за локална употреба. Нанесете върху 
кожата за парфюмиране и грижа или масаж на кожата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Възможна чувствителност на кожата. Пазете далеч  
от деца. Ако сте бременна или сте под лекарско 
наблюдение, се консултирайте с Вашия лекар. 
Избягвайте контакт с очите, вътрешността на ушите и 
чувствителни зони. Избягвайте излагането на слънчева 
светлина и UV лъчи най-малко 12 часа след приложение.

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

dōTERRA Forgive™ Touch
Обновяващ бленд  10 ml

• Билковият, свеж и дървесен аромат създава  
успокояваща среда.

• Маслото dōTERRA Forgive е формулирано със 
специфични съставки, които в комбинация 
насърчават чувства на удовлетвореност, 
облекчение и търпение.

• Насърчава заземяващи емоции в ежедневието Ви.

• Блендът от етерични масла dōTERRA Forgive 
използва комбинация от дървесни и билкови 
етерични масла, които спомагат за балансиране 
на емоциите.

• Удобна и практична рол-он бутилка.

Съставки: Масло от Cocos nucifera (кокос), Масло от 
клон/листо на Picea Mariana, Масло от кората на 
Citrus aurantium bergamia (бергамот), Масло от 
плодовете на Juniperus communis, Масло от кората 
на Citrus limon (лимон), Масло от Commiphora 
myrrha (смирна), Масло от дървото Thuja Plicata, 
Масло от дървото Cupressus Nootkatensis, Масло от 
Thymus Vulgaris (мащерка), Масло от листата на 
Cymbopogon Winterianus, Лимонен*, Линалол*, 
Citronellol*

*Естествени съставки на маслото.


