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PRODUCTBESCHRIJVING
Ervaar de geliefde geur en de vele schoonheidsvoordelen 
van Jasmijnolie in deze gemakkelijke roll-on melange. Je 
kunt  Jasmine Touch opbrengen voor een kalmerend, doch 
euforisch aroma dat opbeurend werkt en een positieve blik 
bevordert. Jasmine Touch staat bekend om het plezierige 
effect op de huid en het voedt de huid. Jasmijn wordt ook 
wel de “Koning der Bloemen” genoemd en wordt geroemd 
om de zeer geurige aroma, waardoor Jasmine Touch ideaal 
is voor gebruik als parfum gedurende de hele dag.

TOEPASSINGEN
• Lokaal te gebruiken bij oneffenheden en onzuiverheden 

om de verschijning ervan op de huid te helpen 
verminderen.

• Op de huid aanbrengen na het douchen om de dag 
makkelijker te maken met een verkwikt en positief humeur.

• Gebruik in massage voor een kalmerende, 
ontspannende ervaring na een lange werkdag of na 
zware inspanning.

• Aanbrengen op polsen en hals voor een unieke 
persoonlijke geur die je overdag of ‘s avonds kunt dragen.

• Voeg toe aan je huidverzorgingsritueel voor een 
stralende teint.

EEN MUST-HAVE VOOR JE MAKE-UP TASJE
Jasmine Touch is een must-have voor je make-up tasje! 
Deze gemakkelijke roll-on melange kan oneffenheden van 
de huid verminderen en voor een stralende teint zorgen. 
Dagelijks aanbrengen voor of na de make-up voor een 
maximaal effect van de verbazingwekkende werking!. 

GEBRUIKSAANWIJZING
Op de huid: Uitsluitend voor gebruik op de huid. Op de huid 
rollen als parfum of huidverzorging of gebruik voor een 
massage. 

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

VOORNAAMSTE VOORDELEN 

Jasmine Touch
Jasminum grandiflorum 10 ml

• Kan oneffenheden van de huid verminderen.

• Kan in combinatie met Gefractioneerde Kokosolie 
voor een stralende teint zorgen.

• Jasmijn staat bekend om de vele voordelen voor 
de huid en wordt gebruikt in deze handige Jasmine 
Touch roller.

• Bevordert een positief vooruitzicht en helpt om de 
stemming te verheffen met zijn euforische, 
prikkelende aroma.


