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PRODUKT BESKRIVELSE 
Opplev den anerkjente duften og de mange kosmetiske 
fordelene som jasminolje tilbyr i denne praktiske roll-on-
blandingen. Jasmine Touch kan brukes for en beroligende, 
men likevel euforisk, aroma som løfter humøret og fremmer 
et positivt syn. Jasmine Touch, som er kjent for sine 
hudfordeler, kan bidra til å pleie huden. Jasmin, kjent som 
«blomstens konge», blir verdsatt for sin svært velduftende 
aroma, noe som gjør Jasmine Touch ideell som en personlig 
duft gjennom hele dagen.

BRUKSOMRÅDER
• Bruk utvortes på hudproblemer og urenheter for å bidra 

til å redusere dem.

• Påfør utvortes etter en dusj for å møte dagen i et godt og 
positivt humør.

• Bruk i massasje for en beroligende, avslappende 
opplevelse etter en lang arbeidsdag eller en slitsom 
treningsøkt.

• Påfør på håndledd og hals for en unik personlig duft du 
kan bruke både om dagen og om natten.

• Ta den med i din hudpleierutine for en strålende 
hudfarge.

EN NØDVENDIGHET I SMINKEPUNGEN
Jasmine Touch er et must i sminkepungen! Denne praktiske 
roll-on-blandingen kan bidra til å redusere hudproblemer og 
fremme en glødende hudfarge. Påfør daglig før eller etter 
sminke for å dra nytte av de fantastiske fordelene!

BRUKSANVISNING
Utvortes: Kun for utvortes bruk. Påføres huden for å 
parfymere, pleie eller massere.

FORHOLDSREGLER 
Hudirritasjon kan forekomme. Oppbevares utilgjengelig for 
barn. Hvis du er gravid eller under legebehandling, må du 
kontakte lege. Unngå kontakt med øyne, de indre delene av 
øret og sensitive områder.

DE VIKTIGSTE EGENSKAPENE

• Kan bidra til å redusere utbrudd av hudproblemer.

• Kombinert med Fractionated Coconut Oil brukes 
den til å fremme en glødende hudfarge.

• Jasmin er kjent for sine mange fordeler for uten,  
og det utnyttes i denne praktiske Jasmine roll-on-
flasken som gjør den enkel å bruke.

• Fremmer et positivt syn og bidrar til å løfte 
stemningen med sin euforiske, spisse aroma.
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Jasmine Touch
Jasminum grandiflorum 10 ml


