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PRODUKTBESKRIVELSE 
Omfavn skønheden i de æteriske olier fra osmanthus, lime, 
bergamot og frankincense i denne harmonisk blomsteragtige 
blanding. Den forfriskende duft fra lime og bergamot er 
med til at skabe et opløftende miljø. På grund af de 
understøttende og afslappende aromaer fra osmanthus og 
frankincense vil denne betagende blanding hurtigt blive en 
favorit. Beautiful Touch er en sød og dejlig personlig duft du 
kan bruge dagligt eller til særlige lejligheder. Charmer og 
opløft med Beautiful Touch Betagende Blanding. 

ANVENDELSER
• Brug som en personlig duft i løbet af dagen for at give  

et motiverende løft.

• Føl dig styrket og inspireret, når du oplever den 
betagende aroma fra Beautiful Touch-blandingen.

• Rul Beautiful Touch på dine pulspunkter for at hjælpe 
med at forbedre dit humør.

• Tag den med dig på farten, så du kan bruge den  
når som helst!

BRUGSANVISNING
Kun til udvortes brug. Rul den på huden for at bruge den 
som parfume og hudpleje eller massage.

ADVARSLER 
Mulig hudoverfølsomhed. Opbevares utilgængeligt for børn. 
Hvis du er gravid eller er i medicinsk behandling, skal du 
konsultere din læge. Undgå kontakt med øjne, indre øre  
og sensitive områder. Undgå sollys og UV-stråler i mindst 
12 timer efter påføring.

PRIMÆRE FORDELE

• Harmonisk blomsteragtig aroma.

• Den forfriskende duft fra lime og bergamot hjælper 
med at skabe et opløftende miljø.

• Den dejlige aroma giver en perfekt personlig duft.

• Støttende for humør og energigivende.

*Naturligt forekommende olieforbindelser.

Ingredienser:Cocos nucifera (kokos) olie, Citrus 
aurantifolia (lime) olie fra skallen, Osmanthus 
fragrans blomsterekstrakt, Citrus Aurantium 
Bergamia (Bergamot) olie fra frugten, boswellia 
carterii olie*, limonen*, Linalool*, Citronellol*
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Beautiful Touch
Betagende Blanding  10 ml


