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VOORNAAMSTE VOORDELEN

• Met verfrissende kwaliteiten.

• Citrus Bliss kan je huid een vrolijke, heldere geur 
geven wanneer het op de huid wordt aangebracht 
als een aangenaam parfum.

• Het aanbrengen van Citrus Bliss op de huid kan 
helpen als je gefocust en helder wilt zijn.

PRODUCT INFORMATIE PAGINA

Citrus Bliss™

Verkwikkende Blend  15 ml

OMSCHRIJVING
Citrus Bliss merges the major energising and refreshing 
benefits of citrus essential oils.

De krachtige aroma‘s van wilde sinaasappel, citroen, 
grapefruit, mandarijn, bergamot, tangerijn en clementine 
met een vleugje vanille absoluut combineren voor een 
unieke, harmonieuze blend die je stemming zeker een boost 
zal geven. 

TOEPASSINGEN
• Voeg Citrus Bliss toe aan gefractioneerde kokosolie en 

gebruik in een verkwikkende massage.

• Als de was vochtig of muf ruikt, voeg dan twee of drie 
druppels Citrus Bliss toe aan een drogerdoekje en leg het 
tussen de kleding.

• Begin je dag met een goed humeur door Citrus Bliss‘s 
ochtends aan te brengen om je te verkwikken en op te 
laden.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Op de huid: Voor massage, mix 5 druppels met 10 ml 
draagolie. Voor in bad, mix 5 druppels met 5 ml draagolie. 
Voor parfum, mix 1 druppel met 10 druppels draagolie. 
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: Citrus Aurantium Dulcis 
Sinaasappelschilolie, Citrus Limon (Citroenschilolie), 
Citrus Paradisi Grapefruitschilolie,  Olie uit de schil 
van Citrus Nobilis (Tangor), Olie uit de schil van Citrus 
Aurantium Bergamia (Bergamot), Olie uit de schil van 
Citrus Reticulata (Tangerine), Olie uit de schil van 
Citrus Clementina, Vanilla Planifolia Vruchtenextract, 
Limonene*, Linalool*

* Natuurlijke oliebestanddelen.


