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PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

• Sudėtyje esantis Fractionated Coconut Oil 
(Frakcionuotas kokosų aliejus) gali drėkinti odą.

• Turi sodrų, šiltą, saldų ir malonų aromatą.

• Sudėtyje esantis Fractionated Coconut Oil 
(Frakcionuotas kokosų aliejus) gali padėti 
pamaitinti odą.

Madagascar Vanilla (Madagaskaro vanilė)
Eterinių aliejų mišinys  5 ml

PRODUKTO APRAŠYMAS
Pažįstama ir sukelianti nostalgiją. Išraiškinga ir romantiška. 
Dar nuo senovės actekų laikų vertinama ir dažnai 
kvepaluose naudojama vanilė yra vienas iš populiariausių 
aromatų pasaulyje – ir vienas iš brangiausiai išgaunamų. 
Vanilla planifolia priklauso gegužraibinių šeimai. Iš šio 
augalo geltonai baltų žiedų susiformuoja bekvapės ankštys 
arba pupelės. Po sunkaus derliaus rinkimo proceso pupelės 
yra sumalamos į mažus gabalėlius, siekiant išsauganti 
natūralų vanilės aromatą. Dviejų žingsnių išskyrimo 
proceso metu iš pupelių sudedamųjų dalių sukuriamas 
absoliutas. Šį absoliutą sumaišėme su  Fractionated 
Coconut Oil (Frakcionuotu kokosų aliejumi) ir sukūrėme 
dōTERRA Madagascar Vanilla (Madagaskaro vanilę). 
Naudokite kaip užburiančius asmeninius kvepalus arba 
įlašinkite kelis lašus į vonios aliejų ir mėgaukitės prabangia 
akimirka, apsupti išskirtinio Madagascar Vanilla 
(Madagaskaro vanilės) aromato.

NAUDOJIMAS
• Įlašinkite į mėgstamiausią drėkinamąjį kūno losjoną.

• Naudokite kaip prabangius asmeninius kvepalus, kurie 
tiks tiek ypatingai progai, tiek kvėpintis kasdien.

• Kad namuose pasijustumėte lyg SPA, įlašinkite kelis 
lašus į šiltą vonią.

• Maišykite su kitais asmens higienos produktais – 
šampūnais, kondicionieriais, losjonais ar kremais.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Masažui sumaišykite 5 aliejaus lašus su 10 ml bazinio 
aliejaus. Voniai sumaišykite 5 aliejaus lašus su 5 ml bazinio 
aliejaus. Jeigu naudosite kvepalams, sumaišykite 1 lašą su 
10 lašų bazinio aliejaus. Tik išoriniam naudojimui.

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
Gali dirginti odą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Jeigu laukiatės ar gydotės, pasitarkite su gydytoju. 
Venkite kontakto su akimis, vidine ausimi ir jautriomis 
vietomis.

Sudėtis: Cocos Nucifera (kokosų) aliejus, Vanilla 
Planifolia vaisių ekstraktas


