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PRODUKT BESKRIVELSE 
Tea Tree Touch kommer i en praktisk roll-on-applikator og 
tilfører de rensende egenskapene til den eteriske oljen Tea 
Tree – ofte kalt Melaleuca – tynnet ut i Fractionated 
Coconut Oil. Tea Tree Touch kan brukes til å rense og 
rengjøre hud og negler og fremmer en sunn hudtone. Tea 
Tree lindrer sporadiske hudirritasjoner og kan brukes etter 
barbering eller under føttene.

BRUKSOMRÅDER
• Påføres uregelmessigheter i huden for en rensende og 

foryngende effekt.

• Tea Tree Touch kan brukes ved sporadiske 
hudirritasjoner – påfør oljen på de berørte områdene.

• Påføres etter barbering for å lindre huden.

• Gni oljen på finger- og tåneglene etter en dusj for å rense 
neglene og holde dem sunne.

• Påføres under føttene og inne i sko for å oppnå en frisk 
aroma og følelse.

FREMMER REN HUD
Tetreets rensende virkning på huden ble først oppdaget av 
aboriginene i Australia. Mange bruker den eteriske oljen 
Tea Tree, eller Melaleuca, av de samme grunnene den dag i 
dag! Du kan tilsette én eller to dråper av Tea Tree Touch i 
ansiktsrensen eller fuktighetskremen for å styrke de 
rensende egenskapene. Ved å gjøre Tea Tree til en del av 
den daglige hudpleierutinen, holder du huden ren og stram 
og gir den en strålende glød!

BRUKSANVISNING
Bland ren tea tree olje med en bærerolje og påfør i en 
konsentrasjon på 0,5%. Dette tilsvarer omtrent 5 dråper 
per 100 ml bærerolje (5 dråper 0,5 ml).

FORHOLDSREGLER 
Oppbevares utilgjengelig for barn. Kontakt legen din 
dersom du er gravid eller under behandling. Unngå øyne, 
indre ører og sensitive områder.
ADVARSEL: Ikke bruk ufortynnet! Kan forårsake 
hudirritasjon.

DE VIKTIGSTE EGENSKAPENE

• Oljen er kjent for sine rensende og foryngende 
egenskaper som gir huden ny vitalitet.

• Tea Tree har gunstige egenskaper som kan bidra til 
å redusere synligheten av uregelmessigheter.

• Oljen virker styrkende og foryngende på hår, hud 
og fingernegler.

• Tea Tree bidrar til å lindre sporadiske 
hudirritasjoner.

Tea Tree Touch
Melaleuca alternifolia 10 ml
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