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DESCRIEREA PRODUSULUI 
Având specii răspândite pe tot teritoriul Asiei de Sud, coasta 
Paci� cului și America de Nord, magnolia este considerată o 
plantă omniprezentă. Magnolia produce � ori utilizate în 
practicile medicale tradiționale chinezești pentru a contribui 
la atingerea stării de echilibru a organismului. Uleiul 
esențial de magnolie are o aromă fructată și � orală care 
poate favoriza calmarea și alinarea. Realizat prin 
combinarea cu ulei de cocos fracționat, Magnolia Touch 
(magnolie) are efecte de hidratare și calmare a pielii. 
Adaugă-l la rutina de îngrijire zilnică, pentru a-ți menține 
pielea curată și hidratată.

UTILIZĂRI
• Folosește Magnolia Touch (magnolie) zilnic, ca parfum 

personal unic.

• Când te simți încordat(ă) pe parcursul zilei, aplică 
Magnolia Touch (magnolie) pe încheieturi, pentru a te 
bucura de aroma sa calmantă și relaxantă.

• Combină-l cu bergamotă și ylang ylang, prin aplicare 
locală, pentru a sprijini aspectul sănătos al pielii.

• Aplică-l pe piele, pentru o senzație de calm și relaxare.

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 a� ați sub observația 
unui medic, cereți sfatul medicului. Evitați contactul cu 
ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile.

• Magnolia sprijină aspectul curat și sănătos al 
tenului și poate �  utilizat zilnic în cadrul rutinei 
obișnuite de îngrijire a tenului.

• Uleiul esențial de magnolie este asemănător din 
punct de vedere al compoziției chimice cu cele de 
ylang ylang și levănțică.

• Prin aplicare locală, uleiul de Magnolie calmează 
și hidratează pielea.

• Magnolia are un parfum natural minunat, care 
induce sentimente de calm și relaxare.


