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PRIMAIRE VOORDELEN

• AromaTouch blend van essentiële oliën is een 
combinatie van unieke oliën met ontspannende  
en troostende kwaliteiten.

• De AromaTouch combineert onze essentiële oliën 
van Cypress, Peppermint, Marjoram, Basil, 
Grapefruit en Lavender.

• Kan helpen de spanning te verminderen en een 
kalmerend gevoel te geven dat zal helpen bij de 
effectiviteit van een massage-ervaring.

• De zuivere, frisse en muntige geur van 
AromaTouch olie geeft een extra aromatische 
boost aan alle AromaTouch-massages.

• AromaTouch olie kan worden gebruikt bij de 
AromaTouch Hand Technique.

PRODUCT INFORMATIE PAGINA

AromaTouch™

Massage Blend  15 ml

PRODUCTBESCHRIJVING
De AromaTouch Massage Blend is een kalmerende blend 
van essentiële oliën die je kan gebruiken bij een massage.
De troostende en ontspannende kwaliteiten van deze 
olieblend helpen je om je zintuigen tot rust te brengen.

GEBRUIK
• Gebruik AromaTouch om een luxueuze spa-omgeving te 

creëren in het comfort van jouw eigen huis.

• Combineer met Epsom-zout en voeg het toe aan een 
warm bad voor ontspanning na een lange werkdag.

• Breng AromaTouch aan op de nek en schouders om 
ontspanning te bevorderen.

• Gebruik in combinatie met de AromaTouch Technique  
of de AromaTouch Handtechniek.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Meng voor massage 5 druppels met 10 ml dragerolie. 
Meng voor een bad 5 druppels met 5 ml dragerolie. 
Meng voor parfumeren 1 druppel met 10 druppels 
dragerolie. Uitsluitend voor gebruik op de huid.

WAARSCHUWINGEN 
Kan een reactie van de gevoelige huid veroorzaken. 
Buiten bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg je arts 
als je zwanger bent of onder behandeling staat. Vermijd 
contact met ogen, gehoorgang en gevoelige plekken. 
Vermijd zonlicht en UV-straling gedurende ten minste  
12 uur na het aanbrengen.

Ingrediënten: Cupressus Sempervirens (Cipres) Olie, 
Mentha Piperita (Pepermunt) Olie, Olie uit de blaadjes 
van Origanum Majorana (Marjolein), Ocimum 
Basilicum (Basilicum) Olie, Olie uit de schil van Citrus 
Paradisi (Grapefruit), Lavandula Angustifolia 
(Lavendel) Olie, Linalool*, Limoneen*, Eugenol*

* Natuurlijke oliebestanddelen.


