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GALVENIE IEGUVUMI

• Sastāvā esošā Fractionated Coconut Oil 
(Frakcionētā kokosriekstu eļļa) var mitrināt ādu.

• Bagātīgs, silts, salds un aicinošs aromāts.

• Sastāvā esošā Fractionated Coconut Oil 
(Frakcionētā kokosriekstu eļļa) darbojas kā ādas 
kondicionieris.

Madagascar Vanilla (Madagaskaras vaniļa)
Ēterisko eļļu maisījums  5 ml

PRODUKTA APRAKSTS
Pazīstama un nostalģiska. Atmiņas izsaucoša un 
romantiska. Vaniļa, kas novērtēta jau kopš senajiem acteku 
laikiem un bieži izmantota parfīmos, ir viens no 
populārākajiem aromātiem pasaulē, lai gan tā ražošana ir 
salīdzinoši dārga. Augs vanilla planifolia pieder pie orhideju 
dzimtas, un tas zied ar dzeltenbaltiem ziediem, kas pēc 
tam pārvēršas pākstīs vai pupiņās bez smaržas. Pēc 
darbietilpīga novākšanas procesa pupiņas sasmalcina 
mazos gabaliņos, lai saglabātu dabisko vaniļas aromātu. 
Absolūta radīšana notiek divu posmu ekstrakcijas procesā, 
kad no pupiņām izgūst sastāvdaļas. Apvienojot šo absolūtu 
ar Fractionated Coconut Oil (Frakcionētu kokosriekstu eļļu), 
rezultātā ir radīta eļļa dōTERRA Madagascar Vanilla 
(Mdagaskaras vaniļa). Izmantojiet kā valdzinošas 
individuālās smaržas vai pievienojiet dažus pilienus vannas 
eļļai, un izbaudiet greznību, ko rada izsmalcināts 
Madagaskaras vaniļas aromāts.

IZMANTOŠANA
• Pievienojiet savam iecienītākajam mitrinošajam ķermeņa 

losjonam.

• Izmantojiet kā greznas individuālās smaržas īpašiem 
gadījumiem vai lietojiet kā ikdienas smaržas.

• Radiet spa pieredzi mājās un pievienojiet dažas lāses 
siltam vannas ūdenim.

• Lietojiet kopā ar personīgās aprūpes līdzekļiem, 
piemēram, šampūnu, kondicionieri, losjonu vai krēmu.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Masāžai sajaukt 5 pilienus ar 10 ml bāzes eļļas. Vannai 
sajauciet 5 pilienus ar 5 ml bāzes eļļas. Smaržām sajauciet 
1 pilienu ar 10 lāsēm bāzes eļļas. Tikai ārējai lietošanai.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 
Var radīt ādas jutīgumu. Sargāt no bērniem. Ja esat 
stāvoklī vai ārstējaties, konsultējieties ar savu ārstu. 
Nepieļaujiet saskari ar acīm, ausu iekšpusi un jutīgām 
zonām.

Sastāvdaļas: Cocos nucifera (kokosriekstu) eļļa, 
vanilla planifolia (smaržīgās vaniļas) augļa ekstrakts.


