Copaiba

Copaifera reticulata, officinalis, coriacea & langsdorffii 15 ml

PRODUKTINFORMASJONSIDE

PRODUKT BESKRIVELSE
Den eteriske oljen Copaiba kommer fra et duftende tropisk
tre som hører til i Sør-Amerika. Siden 1500-tallet har
eterisk olje av copaiba blitt brukt i tradisjonell medisin av
de innfødte nord og nordøst i Brasil. På grunn av oljens
evne til å fremme en klar og glatt hud, brukes den i
kosmetikkprodukter, inkludert såper, kremer, lotioner og
parfymer. Påføres i ansiktet i kombinasjon med en baseolje
eller en fuktighetskrem for å holde huden ren og klar, og for
å redusere synligheten av uregelmessigheter.

BRUKSOMRÅDER
• Tilsett Copaiba i den daglige fuktighetskremen for å
fremme en hud som ser sunn ut.
• Etter anstrengende aktivitet kan du smøre Copaiba med
Fractionated Coconut Oil på føttene for en lindrende
massasje.

COPAIBA: EN PERSONLIG DUFT

DE VIKTIGSTE EGENSKAPENE
• Ansett som en av de mest nyttige eteriske oljene
med utallige bruksmuligheter og fordeler
• En allsidig olje som kan brukes utvortes
• Duft med noter av tre, harpiks og jord
• Kan kombineres med en baseolje eller en
ansiktskrem for å bidra til sunnere hud

Bruk Copaiba som en del av din egen personlige duft! Oljer
som går godt sammen med den eteriske oljen Copaiba,
omfatter Roman Chamomile, Cedarwood, Sandalwood,
Frankincense og Ylang Ylang. Velg favoritten din blant disse
eller en annen olje og lag din egen personlige duftblanding
i en roll-on-flaske! Når du har laget duften, kan du fylle
Fractionated Coconut Oil i resten av flasken.

BRUKSANVISNING
Utvortes: 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.
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