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PRODUCTBESCHRIJVING
Geraniums worden gekweekt vanwege hun schoonheid en 
hun zoete, fleurige aroma, en zijn een belangrijk onderdeel 
van de parfumindustrie. Het gebruik van Geranium essentiële 
olie dateert uit het oude Egypte, waar Egyptenaren Geranium 
gebruikten om de huid te verfraaien. Geranium wordt gebruikt 
om een gezond uitziende huid te bevorderen - waardoor het 
ideaal is voor huidverzorgingsproducten.

TOEPASSINGEN
• Breng Geranium aan op de huid na een douche of 

combineer met Gefractioneerde Kokosolie voor 
voordelen voor het hele lichaam.

• Voeg een druppel toe aan je moisturizer voor een 
gladmakend effect, waardoor de huid fris aanvoelt met 
de fleurige noten van geranium.

• Gebruik in een stoomfacial om poriën te openen en te 
helpen om de verschijning van huid te verfraaien.

GEZOND HAAR
Verrijk je haarverzorgingsroutine met de geranium 
essentiële olie. Begin met het toevoegen van een paar 
druppels geranium aan je shampoo en conditioner.  
De extra voordelen van geranium essentiële olie 
transformeren je shampoo en conditioner, en geven je 
haar een stralende en gezonde gloed! Bovendien heb je 
de hele dag de heerlijke geur van geranium olie in je haar!

GEBRUIKSAANWIJZING
Meng voor massage 5 druppels met 10 ml dragerolie. 
Voor gebruik in bad meng je 5 druppels met 5 ml 
dragerolie. En voor parfumering meng je 1 druppel met 
10 druppels dragerolie.

VOORZICHTIG
Mogelijke gevoelige reactie van de huid. Buiten bereik van 
kinderen bewaren. Raadpleeg eerst je arts als je zwanger 
bent of onder medische behandeling staat. Vermijd contact 
met de ogen, binnenkant van de oren en gevoelige gebieden.

• Ideaal voor aardende en kalmerende massages  
na een lange dag op het werk of na inspannende 
oefeningen.

• Helpt het uiterlijk van een heldere, gezonde huid  
te bevorderen.

Geranium
Pelargonium graveolens  15 ml


