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PRODUCTBESCHRIJVING
Frankincense is dankzij haar rijke aroma en de 
gezondheidsvoordelen een van de meest gewaardeerde en 
kostbare oliën en wordt ook wel de koning van de 
essentiële oliën genoemd. dōTERRA Frankincense Touch 
biedt de welbekende voordelen van Frankincense 
Essentiële Olie in een handige roll-on applicator. Gebruik 
om de huid te verjongen, de zichtbaarheid van 
onzuiverheden te verminderen en om gevoelens van 
kalmte, ontspanning en tevredenheid te bevorderen.

TOEPASSINGEN
• Wrijf wierook in je handen, op de hals of onder de voeten 

voor een verzachtend, verwarmend effect.

• Breng aan op de huid voor het verminderen van 
huidimperfecties.

• Masseer op de slapen gedurende de dag.

• Rol over de polsen en het voorhoofd tijdens yoga of 
meditatie.

VROEG IN DE OCHTEND WIEROOK
Wat is een betere manier om de dag te beginnen dan met 
de ontspannende geur van de Frankincense Touch blend? 
Of je nu een yogaliefhebber of een graag aan het begin van 
de dag mediteert, het gebruik van Frankincense Touch in 
de vroege ochtenduren zal je helpen om je intenties voor 
de dag te focussen. De unieke geur zal ook helpen om extra 
voldoening, rust, ontspanning en zelfs gevoelens van 
algeheel welzijn toe te voegen aan je ochtendroutine.

GEBRUIKSAANWIJZING
Op de huid: Uitsluitend voor gebruik op de huid. Breng aan 
op de huid als parfum of huidverzorging of gebruik voor een 
massage. 

VOORZICHTIG
Mogelijke gevoelige reactie van de huid. Buiten bereik van 
kinderen bewaren. Raadpleeg een arts als je zwanger bent 
of onder medische behandeling staat. Vermijd contact met 
de ogen, binnenkant van de oren en gevoelige gebieden.

VOORNAAMSTE VOORDELEN 

Frankincense Touch
Boswellia Carterii, frereana, sacra en papyrifera 
10 ml

• Verzacht de huid en vermindert tegelijkertijd de 
verschijning van oneffenheden.

• Bevordert een vredig, ontspannen en tevreden 
gevoel.

• Wierook essentiële olie kan helpen bij het 
hydrateren en verjongen van de huid.


