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POPIS PRODUKTU
Tento olej Slamienka s medovo sladkou vôňou vašu pleť 
regeneruje a obnovuje. Slamienka sa tiež označuje ako 
večný či nesmrteľný kvet a pre svoju schopnosť dodať 
pokožke omladzujúci vzhľad sa často používa v kozmetických 
prípravkoch. Slamienka sa používa v bylinných liečebných 
postupoch už od čias starovekého Grécka a jej olej je 
vysoko cenený a vyhľadávaný pre svoje mnohé účinky.  
Olej Slamienka teraz s Frakcionovaným kokosovým olejom 
v praktickej zmesi dōTERRA Touch môže pomôcť zmierniť 
výskyt nedostatkov a podporiť žiarivý vzhľad.

POUŽITIE
• Nanesením na pokožku pomôžete zredukovať výskyt 

nedostatkov a nedokonalostí pleti, ktoré sa časom 
prirodzene objavujú.

• Naneste na tvár ako podklad pred použitím vašich 
skrášľovacích prípravkov, aby ste podporili žiarivý vzhľad.

• Naneste na pokožku pre utišujúci účinok po dni 
strávenom na slnku.

• Vmasírujte do pokožky pre upokojujúci pocit a príjemnú 
arómu.

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 pod lekárskym dohľadom, konzultujte 
používanie so svojím lekárom. Vyhnite sa kontaktu s očami, 
vnútornou časťou uší a citlivými časťami tela.

HLAVNÉ ÚČINKY

• Vďaka regeneračným a obnovujúcim vlastnostiam 
podporuje čistý vzhľad pleti.

• Určená na celkové zlepšenie pleti na pohľad aj  
na dotyk, pretože pomáha v redukovaní výskytu 
nedostatkov.

• Používa sa pre svoje omladzujúce schopnosti  
a je hlavnou zložkou v kozmetických prípravkoch.

• Šíri medovo sladkú vôňu, ktorá po nanesení na 
pokožku vytvára utišujúci pocit.
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Slamienka Touch
Helichrysum italicum  10 ml

*Zložky prirodzene sa vyskytujúce v oleji.

Zloženie: Olej z Cocos nucifera (kokos), olej z kvetov/
listov/stoniek Helichrysum italicum, limonén*, 
linalool*


