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DE VIKTIGSTE EGENSKAPENE

• Blandingen kan bidra til å fukte huden takket være 
Fractionated Coconut Oil.

• Den har en rik, varm og søt innbydende aroma.

• Den tilsatte Fractionated Coconut Oil kan bidra til å 
pleie huden.

Madagascar Vanilla
Eterisk oljeblanding  5 ml

PRODUKTBESKRIVELSE
Nær og nostalgisk. Stemningsfull og romantisk. Vanilje, 
som har vært anerkjent helt siden aztekernes tid og ofte 
brukes i parfymer, er en av de mest populære duftene i 
verden og en av dem som er mest kostbare å produsere. 
Plantearten Vanilla planifoli tilhører orkidéfamilien og har 
gulhvite blomster som produserer duftløse belger eller 
bønner. Etter en arbeidskrevende innhøsting blir bønnene 
malt for å bevare den naturlige vaniljearomaen. En 
utvinningsprosess i to trinn trekker ut bestanddelene fra 
bønnene og skaper absoluttet. Vi kombinerer dette 
absoluttet med Fractionated Coconut Oil, og resultatet er 
dōTERRA Madagascar Vanilla. Bruk blandingen som en 
henførende personlig duft, eller tilsett et par dråper i en 
badeolje og omgi deg med den utsøkte aromaen til 
Madagascar Vanilla.

BRUKSOMRÅDER
• Tilsett blandingen i en fuktgivende bodylotion.

• Blandingen kan brukes som en luksuriøs, personlig duft, 
perfekt både til spesielle anledninger og som 
hverdagsparfyme.

• Lag din egen spaopplevelse hjemme ved å tilsette et par 
dråper i et varmt bad.

• Kombiner blandingen med produkter til personlig pleie 
som sjampoer, balsamer, lotioner eller kremer.

BRUKSANVISNING
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.

Ingredienser: Olje av Cocos nucifera (kokosnøtt), 
ekstrakt av frukten på Vanilla planifolia.


