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Rose Touch
Rosa damascena  10 ml
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PRODUCTBESCHRIJVING
Rose Touch biedt een betaalbare, handige manier om te 
voordelen van roos essentiële olie te ervaren, een van de 
meest waardevolle essentiële oliën ter wereld.Rozenblaadjes 
hebben een zoet, fleurig aroma dat geliefd is in de essentiële 
olie en parfumindustrie. Rose Touch kan op de polsen 
worden aangebracht voor een verkwikkend aroma 
gedurende de dag. Het kan worden gebruikt om de 
vochtbalans in de huid te herstellen, oneffenheden te 
verminderen en om een gelijkmatige teint te bevorderen. 
Rose Touch kan ook op de hals en polsen worden aangebracht 
voor een prachtig, romantisch persoonlijk parfum.

TOEPASSINGEN
• Breng op de hals en de polsen aan voor een zoet, fleurig 

persoonlijk parfum.

• Gebruik na een drukke dag in een massage voor een 
verkwikkende en verrijkende ervaring.

• Voeg toe aan de avondhuidverzorgingsroutine om het 
vochtgehalte in de huid in balans te helpen brengen.

• Breng twee keer per dag op de gewenste gebieden aan voor 
het verminderen van de verschijning van huidimperfecties.

TIL JE ROUTINE NAAR EEN HOGER NIVEAU
Verbeter je huidverzorgingsritueel met Rose Touch. Rose 
Touch helpt de vochtbalans in de huid te herstellen en bij 
gebruik op de huid kan het de zichtbaarheid van 
huidproblemen verminderen. Bij regelmatig gebruik kan het 
oneffenheden verminderen en een gelijkmatige teint en 
uitstraling  bevorderen. Voeg Rose Touch toe aan je dagelijke 
huidverzorgingsritueel en ervaar de vele voordelen!.

GEBRUIKSAANWIJZING
Op de huid: Uitsluitend voor gebruik op de huid. Op de huid 
rollen voor parfurmeren, huidverzorging of massage.

VOORZICHTIG
Mogelijke gevoelige reactie van de huid. Buiten bereik van 
kinderen bewaren. Ben je zwanger, of onder behandeling 
van een arts, raadpleeg dan eerst je arts. Vermijd contact 
met de ogen, binnenkant van de oren en gevoelige gebieden.

• Helpt het vochtgehalte van de huid in balans te 
houden, waardoor je huid er op zijn best blijft 
uitzien.

• Vermindert huidimperfecties.

• Bevordert een gelijkmatige teint.

• De Rose Touch roller maakt het gebruik zowel 
betaalbaar als handig.

• Roos heeft een zoet, fleurig aroma met 
verkwikkende kwaliteiten.

VOORNAAMSTE VOORDELEN 


