
Scopul tehnicii AromaTouch™

Persoanele care sunt pasionate de uleiurile esențiale doTERRA pot utiliza tehnica AromaTouch™, dezvoltată de
Dr. David K. Hill, D.C., pentru a oferi oamenilor o experiență revigorantă cu ajutorul uleiurilor esențiale. Fie că
ești tânăr sau mai în vârstă, bărbat sau femeie — oricine poate învăța tehnica și o poate utiliza în viețile
persoanelor apropiate.

Uleiurile utilizate în tehnica AromaTouch™

Fiecare ulei esențial utilizat în tehnica AromaTouch™ a fost selectat atât pentru proprietățile sale aromatice
individuale cât și pentru proprietățile aromatice puternice în combinație cu celelalte uleiuri.

Tehnica AromaTouch™ folosește reguli și instrucțiuni specifice de dozare și aplicare care asigură faptul că este
o modalitate eficientă prin care utilizatorii se pot bucura de beneficiile complete ale uleiurilor esențiale. Tehnica
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AromaTouch™ este delicată și poate fi adaptată pentru pielea sensibilă sau tânără, pentru ca toate persoanele să
poată beneficia de această experiență fără teama de a suprasatura organismul.

Accesează uleiurile din AromaTouch™ Technique

„Cu adevărat minunată. Îmi PLACE MULT tehnica AromaTouch! A binecuvântat nenumărate vieți și am putut
să ajut atât de multe persoane aplicând tehnica AromaTouch.” - Christie Harmon Kirkham, Arkansas

 

Mișcările tehnicii AromaTouch™

Fie că este vorba despre o strângere de mână sau o îmbrățișare, toate tipurile de atingere fizică au diferite
semnificații. Chiar și atunci când se prezintă uleiurile esențiale, există o diferență între aplicarea uleiurilor pe
fruntea unei persoane și rezervarea unui anumit interval de timp pentru a influența starea de bine a persoanelor
prin tehnica AromaTouch™.
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Atingerea fizică este la fel de importantă pentru tehnica AromaTouch™ ca mirosul aromat, mulțumită
beneficiilor sale tămăduitoare uimitoare.

În timp ce scopul principal al tehnicii este acela de a aplica uleiurile și de a oferi beneficiarului o experiență
legată de uleiurile esențiale, tehnica AromaTouch™ se referă, de asemenea, la stabilirea unor relații cu o altă
persoană la nivel emoțional. Relațiile stabilite prin această tehnică creează sentimente de încredere și ajută
beneficiarul să se relaxeze.

Diferiți factori cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi pot avea impact asupra stării noastre generale de bine.
Când avem de-a face cu un copil care are nevoie de îngrijire individuală, un prieten supărat de cele ce se
întâmplă la școală, un soț/o soție stresat(ă) de la serviciu sau un adolescent epuizat după antrenament, tehnica
AromaTouch™ poate fi de ajutor. Uleiurile specifice utilizate împreună cu atingerea umană oferă multiple
beneficii. Indiferent de situație, te poți simți încrezător știind că întotdeauna vei avea la dispoziție tehnica
AromaTouch™.

Găsește un Eveniment de formare AromaTouch™ Technique în
apropierea ta

Dacă dorești să înveți cum să realizezi această tehnică, alătură-te Instructorilor noștri certificați AromaTouch™
la un Eveniment de pregătire AromaTouch™.

La acest eveniment, vei învăța prin:

demonstrații PowerPoint
demonstrație
ateliere practice

La finalul evenimentului, vei primi:

un set de uleiuri AromaTouch™ (Include toate cele 8 uleiuri AromaTouch™)
manualul cu instrucțiuni AromaTouch™
videoclipul cu instrucțiuni AromaTouch™
certificatul de participare

Pentru a găsi un eveniment în apropierea ta, fă clic aici

Flyers
Quick Reference 

AromaTouch Technique Oils 
Application Process

Brochues
Introduction Brochure
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Forms
Trainer Order Form

Testimonials
Andy Moosman

Declinarea răspunderii privind AromaTouch

Această tehnică este o metodă de aplicare a uleiurilor esențiale concepută exclusiv pentru uz personal (acasă, în
familie) și nu pentru a obține profituri bănești. Persoanele care o folosesc au responsabilitatea să respecte toate
legile care li se aplică.
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