Jasmine Touch (Iasomie)
Jasminum grandiﬂorum 10 ml
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DESCRIEREA PRODUSULUI
Bucură-te de parfumul mult-apreciat și de numeroasele
beneficii ale uleiului de iasomie, în acest amestec disponibil
în flacon cu bilă practic. Jasmine Touch (Iasomie) poate fi
aplicat pentru o aromă calmantă și totodată euforizantă,
care binedispune și favorizează gândirea pozitivă. Celebru
pentru beneficiile sale pentru piele, Jasmine Touch
(Iasomie) poate fi utilizat pentru îmbunătățirea aspectului
pielii. Considerată „Regina florilor”, iasomia este prețuită
pentru aroma sa deosebit de intensă, datorită căreia
Jasmine Touch (Iasomie) este ideal pentru utilizarea ca
parfum personal pe parcursul întregii zile.

UTILIZĂRI
• Folosește-l prin aplicare locală pe imperfecțiunile tenului
și pe pete, pentru a reduce apariția acestora.
• Aplică-l local după duș pentru a te ajuta să îți începi ziua
binedispus și pozitiv.
• Utilizează-l la masaj pentru o experiență calmantă și
relaxantă după o zi lungă sau activitate fizică intensă.
• Aplică-l pe încheieturi și gât, pentru a avea un parfum
personal unic pe care îl poți purta atât ziua cât și seara.

BENEFICII PRIMARE
• Poate contribui la atenuarea imperfecțiunilor tenului.
• Combinat cu ulei de cocos fracționat, se utilizează
pentru a obține un ten radios.
• Uleiul de iasomie este cunoscut pentru
numeroasele beneficii pentru piele, care sunt
reunite în acest flacon practic cu bilă cu Jasmine
Touch (Iasomie), pentru a facilita utilizarea.
• Sprijină atitudinea pozitivă și binedispune cu
aroma sa înțepătoare euforizantă.

• Include-l în rutina de îngrijire a tenului, pentru a te bucura
de un ten radios.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Doar pentru uz extern. Aplică-l direct pe piele ca parfum,
pentru proprietățile de îngrijire a pielii sau la masaj.

PRECAUŢII
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor. Dacă sunteți gravidă sau vă aflați sub observația
unui medic, cereți sfatul medicului. Evitați contactul cu
ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile.
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