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• Cu proprietăți revigorante.

• Citrus Bliss dăruiește pielii tale un parfum vesel și 
luminos, atunci când este aplicat local, ca parfum 
personal deosebit de plăcut.

• Aplicarea locală de Citrus Bliss poate fi utilă 
atunci când încerci să stimulezi concentrarea  
și gândirea clară.

Citrus Bliss™

Amestec revigorant  15 ml

DESCRIEREA PRODUSULUI
Citrus Bliss combină principalele beneficii de energizare  
și revigorare ale uleiurilor esențiale de citrice. Esențele 
puternice de portocală sălbatică, lămâie, grapefruit, 
mandarină, bergamotă, tangerină, clementină și o notă de 
absolut de vanilie se combină pentru a crea acest amestec 
unic și armonios, care vă va binedispune cu siguranță.

UTILIZĂRI
• Adaugă Citrus Bliss în Ulei de cocos fracționat și 

folosește-l pentru un masaj cu efect revigorant.

• Pune 1 picătură pe încheietura mâinii și freacă ambele 
încheieturi împreună, pentru a te bucura de un parfum 
de zi cu zi minunat.

• Începe-ți ziua cu bună dispoziție, aplicând Citrus Bliss 
dimineața, pentru a te înviora și a te umple de energie.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Pentru masaj, amestecă 5 picături cu 10 ml de ulei cărăuș. 
Pentru baie, amestecă 5 picături cu 5 ml de ulei cărăuș. 
Pentru utilizarea ca parfum, amestecă 1 picătură cu 10 
picături de ulei cărăuș. Doar pentru uz extern.

PRECAUŢII 
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Solicită sfatul medicului dacă ești gravidă sau sub 
tratament. A se evita contactul cu ochii, interiorul urechilor 
și zonele sensibile. A se evita expunerea la lumina soarelui 
și la razele ultraviolete pentru cel puțin 12 ore de la aplicare.

Ingrediente: ulei de Citrus Aurantium Dulcis 
(portocală) (coajă), ulei de Citrus limon (lămâie) 
(coajă), ulei de Citrus Paradisi (grapefruit) (coajă), ulei 
de Citrus Nobilis (mandarină) (coajă), ulei de Citrus 
Aurantium Bergamia (bergamotă) (coajă), uleiul de 
Citrus Reticulata (tangerină) (coajă), ulei de Citrus 
clementina (coajă), extract de Vanilla Planifolia (fruct),  
limonen*, linalool*

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri


