
ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА 
ЗА ПРОДУКТА

©2022 dōTERRA Holdings, LLC  BG EU Madagascar Vanilla PIP  090522Всички думи със символа за търговска или регистрирана търговска марка представляват запазени търговски или регистрирани търговски марки на dōTERRA Holdings, LLC.

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

• Може да бъде хидратираща за кожата поради 
Fractionated Coconut Oil (фракционирано 
кокосово масло).

• Предоставя богат, топъл, сладък приканващ 
аромат.

• Добавянето на Fractionated Coconut Oil 
(фракционирано кокосово масло) може да 
помогне за омекотяване на кожата.

Madagascar Vanilla
Смес от етерични масла  5 ml

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Позната и носталгична. Предизвикваща и романтична. 
Оценена още по времето на древните ацтеки и често 
използвана в парфюми, ванилията е един от най-
известните аромати в света и един от най-скъпите за 
производство. Растението Vanilla Planifolia е от семейство 
Орхидеи, с жълто-бели цветове, от които се образуват 
шушулки или зърна без мирис. След трудоемък процес на 
прибиране на реколтата, зърната се смилат на малки 
парченца, за да се запази естественият аромат на 
ванилия. При процеса на извличане в две стъпки 
съставките от зърната се улавят, за да се създаде абсолю. 
След това комбинираме абсолю с Fractionated Coconut 
Oil (фракционирано кокосово масло), в резултат на което 
получаваме Madagascar Vanilla (мадагаскарска ванилия) 
на doTERRA. Използвайте като завладяващ личен аромат 
или добавете няколко капки към масло за вана, за да се 
насладите на луксозен момент сред изящния аромат на 
Madagascar Vanilla (мадагаскарска ванилия).

УПОТРЕБИ
• Добавете към любимия си овлажняващ лосион за тяло.

• Използвайте като луксозен личен аромат, идеален за 
всеки специален повод или като ежедневен парфюм.

• Създайте спа изживяване у дома, като добавите 
няколко капки към топла вана.

• Комбинирайте с продукти за лична хигиена, като 
шампоани, балсами, лосиони или кремове.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
За масаж: смесете 5 капки с 10 ml базово масло. Във 
вана: смесете 5 капки с 5 ml базово масло. Като 
парфюм: смесете 1 капка с 10 капки базово масло. 
Само за локална употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Възможна чувствителност на кожата. Пазете далеч от деца. 
Консултирайте се с Вашия лекар, ако сте бременна или се 
лекувате. Избягвайте контакт с очите, вътрешността на 
ушите и чувствителни зони.

Съставки: Масло от Cocos nucifera (кокос), екстракт 
от плодовете на Vanilla Planifolia.


