
TEHNICA DE MASAJ AROMATOUCH 
 

 

Ce este tehnica de masaj Aromatouch? 
 

 

 

Este o abordare clinica a aplicarii uleiurilor esentiale de-a lungul 

meridianelor energetice si a punctelor de contact visceral pe spate, 

maini si talpa piciorului, pentru a asista organismul in echilibrarea 

sistemului nervos simpatic si parasimpatic.  
 

 
 

 

 

 

 



 

Care sunt beneficiile masajului Aromatouch? Cum difera el de alte masaje? 

 

• Combaterea rapida si eficienta a stresului nu numai prin relaxarea corpului, ci 

relaxand mintea cu ajutorul sistemului olfactiv care are legatura directa cu partea 

responsabila de stres a mintii noastre 

• Intarirea sistemului imunitar si reactivarea functiei de autovindecare a corpului 

datorita actiunii uleiurilor esentiale folosite in cursul masajului 

• Homeostaza, adica acea stare de relaxare a corpului care ii permite sa se 

regenereze si sa prelucreze informatiile primite 

• Masaj prin atingere, deci un masaj care nu va cere atate efort ca masajele 

traditionale 

• Durata masajului: 1 ora. Durata efectului masajului: cel putin 3 zile de invigorare, 

energie si buna dispozitie. 

 

Unde pot invata aceasta tehnica de masaj? 

 

La cursuri individuale sau de grup organizate la cerere. Taxa de participare este 50 

RON. 
 

Daca doriti sa participati la acest curs aveti de parcurs urmatorii pasi: 

 
1. Contactati-ma sunand la numarul de telefon 0741658313! 

 

2. Inregistrati-va in sistemul doTERRA International pana pe 24 septembrie! (Daca 

doriti, va pot asista.) Taxa de inregistrare este de 120 RON. 

 

3. Cumparati-va setul de uleiuri Aromatouch necesar pentru efectuarea masajului! Setul 

costa 540 RON. 

 

Atentie! Masajul Aromatouch are efectul scontat doar utilizand uleiurile esentiale de 

calitate ale Doterra. 

 

Si inca ceva: firma Doterra pune la dispozitie multe uleiuri esentiale si amestecuri, dar 

si o gama larga de produse pe baza de uleiuri esentiale pe care le veti putea recomanda 

clientilor pentru diferitele tipuri de afectiuni de care se plang. 
 

Pentru mai multe informatii sunati la tel. 0741658313! 

 


