Parfum personal Volana
8 ml

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Spectaculoasă și neantropizată, insula Madagascar
găzduiește peisaje uluitoare, frumuseți naturale care
îți taie răsuflarea și cea mai unică floră și faună din lume,
Țărmurile acestei insule idilice sunt udate de ape turcoaz
deschis și aerul poartă parfumul florilor exotice. Epitom
al romantismului, Madagascarul este inspirația pentru
parfumul personal de la doTERRA, Volana. Creat cu uleiuri
esențiale CPTG™, notele sale de ylang ylang, gardenia,
paciuli și vetiver se combină pentru a crea un caleidoscop
de parfumuri care inspiră.

UTILIZĂRI
• Pulverizează direct pe piele.
• Pulverizează în punctele de puls, cum sunt încheieturile,
interiorul cotului, gât sau în spatele genunchilor.
• Pulverizează pe corp imediat după duș, pentru a facilita
fixarea parfumului.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Ingrediente: Alcool, apă (Aqua), ulei de Cananga
Odorata (floare), ulei de Gardenia Florida, ulei de
Citrus Aurantium Bergamia (bergamotă) (fruct), ulei
de Santalum Album (santal), ulei de Vetiveria
Zizanoides (rădăcină), ulei de Pogostemon Cablin,
extract de Styrax Benzoin (rășină), ulei de Eugenia
Caryophyllus (cuișoare) (mugure), extract de Evernia
Prunastri (mușchi de stejar), linalool, benzoat de
benzil, limonen, eugenol, salicilat de benzil

Ține flaconul în poziție verticală și pulverizează în zona
dorită, pe piele sau pe îmbrăcăminte.

PRECAUŢII
A se evita expunerea la razele ultraviolete pentru cel puțin
12 ore de la aplicarea produsului. Inflamabil până la
uscare. A se feri de flăcări și căldură. A se evita pulverizarea
în ochi.

BENEFICII PRIMARE
• Creat cu uleiuri esențiale CPTG™, note de ylang
ylang, gardenia, paciuli și vetiver.
• Inspirat de insula magică a Madagascarului, de
unde obținem uleiurile noastre esențiale de ylang
ylang, cuișoare, mușcată și ghimbir.
• Designul elegant reflectă aroma sa minunată.
• Un parfum perfect de avut la îndemână în geantă
sau ghiozdan!
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