AromaTouch™

Massasjeblanding 15 ml
PRODUKTINFORMASJONSIDE

PRODUKT BESKRIVELSE
AromaTouch massasjeblanding er en beroligende eterisk
oljeblanding som du kan bruke under en massasje.
Oljeblandingens lindrende og avslappende egenskaper kan
bidra til å berolige sansene.

BRUKSOMRÅDER
• Med AromaTouch kan du skape en luksuriøs
spaopplevelse i hjemlige, komfortable omgivelser.
• Hell blandingen i et varmt bad sammen med epsomsalt
når du vil slappe av etter en lang arbeidsdag.
• Påfør AromaTouch på hals og skuldre for å fremme
avslapping.
• Bruk blandingen sammen med AromaTouch Technique
eller AromaTouch Hand Technique.

BRUKSANVISNING
Ingredienser: Olje av Cupressus sempervirens, olje
av Mentha piperita (peppermynte), olje av bladet på
Origanum majorana,olje av Ocimum basilicum
(basilikum), oljet av skallet på Citrus paradisi
(grapefrukt), olje av Lavandula angustifolia (lavendel),
linalool*, limonen*, eugenol*.

DE VIKTIGSTE EGENSKAPENE
• AromaTouch eterisk oljeblanding kombinerer en
unik gruppe oljer som virker avslappende og
lindrende.

Til massasje, bland 5 dråper med 10 ml baseolje. Til et
bad, bland 5 dråper med 5 ml baseolje. Til parfymering,
bland 1 dråpe med 10 dråper baseolje. Kun for utvortes
bruk.

FORHOLDSREGLER
Hudirritasjon kan forekomme. Oppbevares utilgjengelig for
barn. Rådfør deg med legen din hvis du er gravid eller
i behandling. Unngå kontakt med øyne, de indre delene
av øret og sensitive områder. Unngå sollys og UV-stråler
i minst 12 timer etter at du har påført produktet.

• AromaTouch består av de eteriske oljene Cypress,
Peppermint, Marjoram, Basil, Grapefruit og
Lavender.
• Blandingen kan bidra til å dempe spenninger og
gi en lindrende fornemmelse som forsterker
massasjeopplevelsen.
• Den rene, friske og mynteaktige duften til
AromaTouch-oljen gir alle AromaTouch-massasjer
et aromatisk løft.
• AromaTouch-olje kan også brukes i AromaTouch
Hand Technique.

*Naturlig forekommende oljeforbindelser.
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