Citrus Bliss™

Mieszanka orzeźwiająca 15 ml
KARTA PRODUKTU

OPIS PRODUKTU
Mieszanka Citrus Bliss łączy w sobie energetyzujące i
odświeżające właściwości cytrusowych olejków eterycznych.
Potężne esencje olejków z dzikiej pomarańczy, cytryny,
grejpfruta, mandarynki, bergamotki, tangerynki i
klementynki oraz nuta absolutu z wanilii zostały połączone
w celu stworzenia tej wyjątkowej i harmonijnej mieszanki,
która z pewnością poprawi Twój nastrój.

UŻYCIE
• Dodaj olejek Citrus Bliss do frakcjonowanego oleju
kokosowego i stosuj do orzeźwiającego masażu.
• Nałóż 1 kroplę na nadgarstek i pocieraj oba nadgarstki,
aby uzyskać wspaniałe perfumy na co dzień.
• Zacznij dzień z pozytywnym nastawieniem, stosując rano
mieszankę Citrus Bliss, aby się pobudzić i poczuć
przypływ energii.

Składniki: olejek ze skórki słodkiej pomarańczy
(Citrus aurantium dulcis), olejek ze skórki cytryny
(Citrus limon), olejek ze skórki grejpfruta (Citrus
paradisi), olejek ze skórki mandarynki (Citrus nobilis),
olejek ze skórki bergamotki (Citrus aurantium
bergamia), olejek ze skórki tangerynki (Citrus
reticulata), olejek ze skórki klementynki (Citrus
clementina), ekstrakt z owoców wanilii (Vanilla
planifolia), limonen*, linalol*

PODSTAWOWE KORZYŚCI:
• Posiada właściwości odświeżające.

SPOSÓB UŻYCIA
Masaż: wymieszać 5 kropli z 10 ml olejku bazowego.
Kąpiel: wymieszać 5 kropli z 5 ml olejku bazowego.
Perfumy: wymieszać 1 kroplę z 10 kroplami olejku
bazowego. Wyłącznie do użytku miejscowego.

UWAGI
Może powodować podrażnienia skóry. Przechowywać poza
zasięgiem dzieci. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli jesteś
w ciąży lub trakcie leczenia. Unikać kontaktu z oczami,
wewnętrzną częścią uszu i innymi wrażliwymi obszarami
ciała. Unikaj światła słonecznego i promieni UV przez co
najmniej 12 godzin po zastosowaniu.

• Citrus Bliss może nadać Twojej skórze radosny,
promienny zapach, gdy jest stosowany miejscowo
jako perfumy.
• Stosowana miejscowo, mieszanka Citrus Bliss
może pomóc w koncentracji i zebraniu myśli.

*Naturalnie występujące związki olejowe.
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