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PRODUKTA APRAKSTS
Izbaudiet augstvērtīgo aromātu un daudzveidīgo 
kosmētisko iedarbību, ko sniedz jasmīna eļļas maisījums 
ērtā pudelītē ar lodītes aplikatoru. Jasmīnu Touch var lietot, 
lai izbaudītu nomierinošo, tomēr eiforisko aromātu, kas 
uzlabo garastāvokli un veicina pozitīvu attieksmi. Jasmīna 
eļļa tiek augstu vērtēta uz ādu atstātās ietekmes dēļ, un 
Jasmīnu Touch var palīdzēt kondicionēt ādu. Dēvēts par 
“ziedu karali”, jasmīns tiek augstu vērtēts ļoti spēcīgā 
vilinošā aromāta dēļ, kas Jasmīnu Touch padara ideālu 
lietošanai kā personīgo smaržu visu dienu.

IZMANTOŠANA
• Lietojiet lokāli uz ādas defektiem, lai samazinātu to 

redzamību.

• Uzklājiet pēc dušas, lai palīdzētu sākt dienu ar mundru 
un pozitīvu noskaņojumu.

• Lietojiet masāžai nomierinošai un relaksējošai iedarbībai 
pēc garas darba dienas vai intensīva treniņa.

• Uzklājiet uz plaukstu locītavām un kakla, lai iegūtu 
unikālu personīgu smaržu, ko varat lietot dienā vai naktī.

• Iekļaujiet savā ādas kopšanas režīmā, lai iegūtu 
mirdzošu sejas ādas krāsu.

NEAIZSTĀJAMS KOSMĒTIKAS SOMĀ
Jasmīnu Touch maisījums ir neaizstājams kosmētikas 
somā! Parocīgais maisījums ar lodītes aplikatoru var 
palīdzēt mazināt ādas nepilnības un veicināt mirdzošu 
sejas ādas krāsu. Lietojiet pirms kosmētikas uzklāšanas un 
izbaudiet apbrīnojamo iedarbību!

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Ārīgi: Tikai ārīgai lietošanai. Uzrullējiet uz ādas tās 
aromatizācijai un kopšanai vai masāžai. 

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Var radīt ādas jutīgumu. Sargāt no bērniem. Grūtniecēm un 
personām ar veselības problēmām jākonsultējas ar ārstu. 
Nepieļaujiet saskari ar acīm, ausu iekšpusi un jutīgām zonām.

GALVENIE IEGUVUMI

• Palīdz mazināt ādas nepilnības.

• Lietojiet kopā ar frakcionētu kokosriekstu eļļu, lai 
palīdzētu iegūt mirdzošu sejas ādas krāsu.

• Jasmīns ir slavens ar neskaitāmajiem ieguvumiem 
ādai, ko tas sniedz, un visi tie ir paslēpti šajā ērti 
lietojamā Jasmīnu Touch pudelītē ar rullīti.

• Veicina pozitīvu pasaules uztveri un palīdz uzlabot 
garastāvokli ar eiforisko, spēcīgo aromātu.
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Jasmine Touch (Jasmīnu Touch)
Jasminum grandiflorum 10 ml


