Rose (Rózsa)
Rosa damascena 5 ml

TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

TERMÉKLEÍRÁS
Az „olajok királynője”-ként is emlegetett rózsa esszenciális
olaj a világ egyik legértékesebb olaja. A rózsaszirmok olyan
édes, virágos aromát adnak, amelyet a parfümök és az
esszenciális olajok iparágában egyaránt nagyra becsülnek.
A rózsa esszenciális olajat a nap bármely szakában
alkalmazhatja a pulzuspontokon, amikor a hangulatát javító
aromára vágyik. Kiváló a bőr nedvességtartalmának
kiegyensúlyozására, csökkenti a bőrhibák megjelenésének
arányát, és hozzájárul az egészséges és egyenletes
bőrtónus kialakulásához. A rózsa esszenciális olaj a nyakon
és csuklón is alkalmazható, ha azt szeretné, hogy egy
csodásan romantikus, egyedi illat lengje körbe.

HASZNÁLATI MÓDOK
• Vigyen fel belőle a nyakára és a csuklójára, ha szeretné,
hogy egy személyre szóló, édes, virágos illat lengje körbe.
Növényi rész: virág
Kivonási eljárás: gőzdesztilláció
Aroma jellemzői: virágos, édes, földes
Legfőbb kémiai összetevő(k): citronellol,
geraniol, nonadekán, nerol

ELSŐDLEGES ELŐNYÖK

• Egy mozgalmasan telt nap végén használja egy felemelő
és tápláló masszázshoz.
• Építse be esti bőrápolási rutinjába, hogy segítsen
helyreállítani bőre nedvességtartalmát.
• Alkalmazza a problémás területeken naponta kétszer a
bőrhibák megjelenésének csökkentése érdekében.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

• A rózsa esszenciális olajnak hangulatjavító
tulajdonságokat kínáló, édes, virágos aromája van.

Párologtatva: Cseppentsen három vagy négy cseppet egy
tetszőleges párologtatóba.

• Segít kiegyensúlyozni a bőr nedvességtartalmát,
hogy mindig a legszebb formáját hozhassa.

Helyileg: Vigyen fel belőle egy-két cseppet a kívánt
területre. A bőrérzékenység minimálisra csökkentése
érdekében hígítsa hordozóolajjal. További óvintézkedésekről
alább olvashat.

• Csökkenti a bőrhibák megjelenését.
• Hozzájárul az egyenletes bőrtónushoz és az
egészséges arcbőrhöz.

FIGYELMEZTETÉS

Rose (Rózsa)

Rosa damascena 5 ml

Előfordulhat bőrérzékenység. Gyermekektől elzárva
tárolandó. Ha Ön várandós, szoptat vagy orvosi kezelés
alatt áll, konzultáljon kezelőorvosával. Kerülje a szemmel,
belső füllel és érzékeny területekkel való érintkezést.
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