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OPIS IZDELKA
Mešanica za masaže AromaTouch je pomirjujoča mešanica 
eteričnih olj, ki jo lahko uporabite za masažo. Pomirjujoči  
in sproščujoči pozitivni učinki te mešanice olj vam bodo 
pomagali pomiriti vaše čute.

UPORABA
• Uporabite AromaTouch in ustvarite razkošen občutek 

zdravilišča v svojem domu.

• Mešanico zmešajte z grenko soljo in jo dodajte vroči 
kopeli za sprostitev po napornem dnevu.

• Nanesite AromaTouch mešanico na vrat in ramena ter 
spodbudite občutek sproščenosti.

• Uporabite pri tehnikah AromaTouch Technique ali ročni 
tehniki AromaTouch.

NAVODILA ZA UPORABO
Za masažo 5 kapljic zmešajte z 10 ml nosilnega olja.  
Za kopel 5 kapljic zmešajte s 5 ml nosilnega olja.  
Za odišavljanje namesto parfuma 1 kapljico zmešajte z 
10 kapljicami nosilnega olja. Samo za uporabo na koži.

OPOZORILA 
Koža je morda na sestavine občutljiva. Hranite zunaj 
dosega otrok. Če ste noseči ali se zdravite, se posvetujte  
s svojim zdravnikom. Izognite se stiku z očmi, notranjim 
predelom ušes in občutljivimi predeli. Vsaj 12 ur po  
nanosu se izogibajte sončnim in UV-žarkom.
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GLAVNI UČINKI

• Mešanica eteričnih olj AromaTouch združuje 
edinstvena olja, ki vam zagotavljajo učinek 
sproščenosti in pomirjenosti.

• AromaTouch™ združuje eterična olja ciprese, 
poprove mete, majarona, bazilike, grenivke  
in sivke.

• Zmanjšuje napetost in nudi blagodejen občutek,  
ki bo vsako masažo naredil še bolj učinkovito.

• Čist, svež in osvežilen vonj AromaTouch™ 
mešanice olj naredi AromaTouch masaže še  
bolj aromatične.

• AromaTouch mešanico olj lahko uporabite tudi  
pri ročni tehniki AromaTouch.

AromaTouch™

Mešanica za masaše  15 ml

Sestavine: Olje mediteranske ciprese (Cupressus 
sempervirens), olje poprove mete (Mentha piperita), 
olje listov majarona (Origanum majorana), olje 
bazilike (Ocmium basilicum), olje iz lupine Citrus 
paradisi (grenivka), olje sivke (Lavandula 
angustifolia),linalool*, limonen*, evgenol*.

*Naravno prisotne oljne spojine.


