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DESCRIEREA PRODUSULUI
Amestecul pentru masaj AromaTouch™ este un amestec de 
uleiuri esențiale cu efect calmant pe care îl poți utiliza la 
masaj. Beneficiile reconfortante și relaxante ale acestui 
amestec de uleiuri pot contribui la calmarea simțurilor.

UTILIZĂRI
• Utilizează AromaTouch pentru a crea ambianța unui spa 

de lux în confortul propriei case.

• Combină-l cu săruri Epsom și adaugă-l la o baie caldă 
pentru a te relaxa după o zi lungă de muncă.

• Aplică AromaTouch pe gât și umeri pentru a favoriza 
relaxarea.

• Folosește-l în asociere cu AromaTouch Technique sau cu 
tehnica de masaj al mâinilor AromaTouch.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Pentru masaj, amestecă 5 picături cu 10 ml de ulei cărăuș. 
Pentru baie, amestecă 5 picături cu 5 ml de ulei cărăuș. 
Pentru utilizarea ca parfum, amestecă 1 picătură cu 10 
picături de ulei cărăuș. Doar pentru uz extern.

PRECAUŢII
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Solicită sfatul medicului dacă ești gravidă sau sub 
tratament. A se evita contactul cu ochii, interiorul urechilor 
și zonele sensibile. A se evita expunerea la lumina soarelui 
și la razele ultraviolete pentru cel puțin 12 ore de la aplicare.
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BENEFICII PRIMARE

• Amestecul de uleiuri esențiale AromaTouch conține 
o combinație unică de uleiuri cu beneficii relaxante 
și reconfortante.

• AromaTouch combină uleiurile noastre esențiale de 
Chiparos, Mentă, Măghiran, Busuioc, Grapefruit și 
Levănțică.

• Poate contribui la reducerea tensiunilor și calmarea 
durerilor, crescând eficacitatea masajelor.

• Parfumul curat, proaspăt și mentolat al uleiului 
AromaTouch conferă proprietăți aromatice tuturor 
masajelor AromaTouch.

• Uleiul AromaTouch poate fi utilizat, de asemenea, 
în tehnica de masaj al mâinilor AromaTouch.

AromaTouch™

Amestec pentru masaj  15 ml

Ingrediente: Ulei de Cupressus Sempervirens, ulei de 
Mentha Piperita (mentă), ulei de Origanum Majorana 
(frunză), ulei de Ocimum Basilicum (busuioc), ulei de 
Citrus Paradisi (grapefruit) (coajă), ulei de Lavandula 
Angustifolia (levănțică), linalool*, limonen*, eugenol*.

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri.


