
PRODUKTINFORMATIONSSIDE

©2022 dōTERRA Holdings, LLC  DA EU Madagascar Vanilla PIP  090522Alle ord med et varemærke eller symbolet for registeret varemærke er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende dōTERRA Holdings, LLC

PRIMÆRE FORDELE

• Kan være fugtgivende for huden takket være 
fraktioneret kokosolie.

• Giver en rig, varm, sød indbydende aroma.

• Tilføjelsen af fraktioneret kokosolie kan hjælpe 
med at pleje huden.

Madagascar Vanilla
Æterisk olieblanding  5 ml

PRODUKTBESKRIVELSE
Velkendt og nostalgisk. Stemningsvækkende og romantisk. 
Vanilje har været værdsat siden de ældgamle aztekerne, 
bruges ofte i parfumer og er en af de mest populære 
aromaer i verden samt en af de dyreste at producere. 
Vanilla planifolia-planten er i orkidé-familien med gul-hvide 
blomster, der producerer duftløse stænger. Efter en 
arbejdskrævende høstproces bliver stængerne malet til 
små stykker for at bevare den naturlige vaniljearoma. En 
ekstraktionsproces i to trin fanger bestanddelene fra 
stængerne, så der skabes en absolut. Vi kombinerer denne 
absolut med fraktioneret kokosolie, og resultatet er 
doTERRAs Madagascar-vanilje. Brug den som en 
fængslende personlig duft, eller tilføj et par dråber til en 
badeolie for at nyde et luksuriøst øjeblik omgivet af den 
udsøgte aroma af Madagascar-vanilje.

ANVENDELSER
• Tilføj den til din foretrukne fugtgivende bodylotion.

• Brug den som en luksuriøs, personlig duft, der er perfekt 
til enhver særlig lejlighed eller som hverdagsparfume.

• Skab en spaoplevelse derhjemme ved at tilsætte et par 
dråber i et varmt, afslappende bad.

• Kombiner den med produkter til personlig pleje som 
shampooer, balsammer, lotioner eller cremer.

BRUGSANVISNING
Bland 5 dråber med 10 ml bærerolie til massage. Bland 5 
dråber med 5 ml bærerolie til bade. Bland 1 dråbe med 10 
dråber bærerolie til parfumering. Kun til udvortes brug.

ADVARSLER 
Mulig hudoverfølsomhed. Opbevares utilgængeligt for 
børn. Spørg din læge til råds, hvis du er gravid eller i 
behandling. Undgå kontakt med øjne, indre øre og 
følsomme områder.

Ingredienser: Cocos nucifera (kokos) olie, Vanilla 
planifolia frugtekstrakt.


