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OPIS PRODUKTU
Mieszanka AromaTouch to uspokajająca mieszanka olejków 
eterycznych, którą można stosować podczas masażu. Ta 
odprężająca i zapewniająca uczucie komfortu mieszanka 
może także pomóc ukoić zmysły.

UZYCIE
• AromaTouch można użyć do stworzenia luksusowej 

atmosfery spa w domowym zaciszu.

• Wymieszaj z solą Epsom i dodaj do gorącej kąpieli,  
aby się zrelaksować po długim dniu w pracy.

• Stosuj mieszankę AromaTouch na szyi i ramionach,  
aby zapewnić sobie uczucie odprężenia.

• Stosuj w połączeniu z techniką AromaTouch Technique 
lub techniką AromaTouch Hand Technique.

SPOSÓB UŻYCIA
Masaż: wymieszać 5 kropli z 10 ml olejku nośnikowego. 
Kąpiel: wymieszać 5 kropli z 5 ml olejku bazowego. 
Perfumowanie: wymieszaj 1 kroplę z 10 kroplami olejku 
bazowego. Wyłącznie do użytku miejscowego.

UWAGA 
Może powodować podrażnienia skóry. Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli jesteś w 
ciąży lub trakcie leczenia. Unikać kontaktu z oczami, 
wewnętrzną częścią uszu i innymi wrażliwymi obszarami 
ciała. Unikać światła słonecznego i promieni UV przez co 
najmniej 12 godzin po zastosowaniu produktu.
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PODSTAWOWE KORZYŚCI

• Mieszanka olejków eterycznych AromaTouch łączy 
w sobie unikatową grupę olejków, działając 
odprężająco i zapewniając uczucie komfortu.

• AromaTouch zawiera nasze olejki eteryczne 
z cyprysu, mięty pieprzowej, majeranku, bazylii, 
grejpfruta i lawendy.

• Pomaga złagodzić napięcie oraz ukoić zmysły,  
co zwiększa skuteczność każdego masażu.

• Czysty, świeży i miętowy zapach olejku AromaTouch 
dostarcza dodatkowej aromatycznej dawki podczas 
wszystkich masaży AromaTouch.

• Mieszanka olejków AromaTouch może być również 
stosowana w technice AromaTouch.

AromaTouch™

Mieszanka do masażu  15 ml

Składniki: Olejek z Cupressus sempervirens, olejek z 
Mentha piperita (mięta pieprzowa), olejek z liści 
Origanum majorana, olejek z Ocimum basilicum 
(bazylia), olejek ze skórki grejpfruta (Citrus paradisi), 
olejek z Lavandula angustifolia (lawenda), linalol*, 
limonen*, eugenol*.

*Naturalnie występujące związki oleju.


