
KARTA PRODUKTU

Wszystkie wyrazy opatrzone symbolem znaku towarowego lub zastrzeżonego znaku towarowego są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi dōTERRA Holdings, LLC.

OPIS PRODUKTU
Olejek z drzewa herbacianego w kulce Tea Tree (Melaleuca) 
Touch w wygodnym opakowaniu z aplikatorem zapewnia 
korzyści oczyszczające olejku eterycznego z drzewa 
herbacianego rozcieńczonego we frakcjonowanym oleju 
kokosowym. Olejek z drzewa herbacianego w kulce Tea Tree 
(Melaleuca) Touch można stosować do oczyszczania skóry i 
paznokci oraz w celu zapewnienia zdrowej cery. Olejek z 
drzewa herbacianego (Melaleuca) idealnie łagodzi 
podrażnienia skóry, można go stosować po goleniu lub na 
podeszwy stóp.

UŻYCIE
• Stosuj na niedoskonałości skóry, aby uzyskać efekt 

oczyszczający i odmładzający.

• Stosuj na sporadyczne podrażnienia skóry, wcierając 
olejek Tea Tree (Melaleuca) Touch (olejek z drzewa 
herbacianego w kulce) w dotknięte obszary.

• Stosuj po goleniu, aby ukoić skórę.

• Wcieraj w paznokcie stóp i dłoni po kąpieli, aby je 
oczyścić i nadać im zdrowy wygląd.

• Nakładaj na podeszwy stóp i wewnątrz butów, aby 
zapewnić świeży zapach i poczucie świeżości. 

ZADBAJ O CZYSTĄ SKÓRĘ
Zastosowanie olejku z drzewa herbacianego jako środka 
oczyszczającego skórę zostało po raz pierwszy odkryte przez 
Aborygenów – rdzennych mieszkańców Australii. Wiele osób 
nadal używa olejku eterycznego z drzewa herbacianego, 
znanego jako olej Melaleuca, w tym samym celu! Dodaj 
jedną lub dwie krople Tea Tree (Melaleuca) Touch do żelu lub 
kremu nawilżającego do twarzy, aby zwiększyć jego 
właściwości oczyszczające. Stosując olejek z drzewa 
herbacianego (Melaleuca) do codziennej pielęgnacji, 
zapewnisz swojej skórze zdrowy wygląd i wyjątkowy blask!

SPOSÓB UŻYCIA
Stosowanie miejscowe: Wyłącznie do użytku miejscowego. 
Użyj aplikatora z kulką, który jednocześnie perfumuje i 
masuje skórę.

UWAGA 
Może powodować podrażnienia skóry. Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. Jeśli jesteś w ciąży lub znajdujesz się pod 
opieką medyczną, skonsultuj się ze swoim lekarzem. 
Unikać kontaktu z oczami, wewnętrzną częścią uszu i 
innymi wrażliwymi obszarami.

PODSTAWOWE KORZYŚCI

• Znany jest ze swojego działania oczyszczającego, 
rewitalizującego i odmładzającego skórę.

• Ze względu na swoje dobroczynne właściwości 
olejek z drzewa herbacianego (Melaleuca) pomaga 
zredukować widoczność niedoskonałości.

• Ma właściwości wzmacniające i odmładzające 
włosy, skórę i paznokcie.

• Olejek z drzewa herbacianego (Melaleuca) pomaga 
łagodzić sporadyczne podrażnienia skóry.

Tea Tree (Melaleuca) Touch
Melaleuca alternifolia 10 ml
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