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HUVUDSAKLIG ANVÄNDNING

• Kan ha en återfuktande effekt på huden tack vare 
Fractionated Coconut Oil.

• Avger en fyllig, varm, söt och inbjudande arom.

• Tillsatsen av Fractionated Coconut Oil kan ha en 
vårdande effekt på huden.

Madagascar Vanilla
Essentiell oljeblandning  5 ml

PRODUKTBESKRIVNING
Välbekant och nostalgisk. Suggestiv och romantisk. Vanilj 
har hyllats sedan de forntida aztekernas tid och används 
ofta i parfymer. Det är en av världens mest populära 
aromer, och dessutom en av de dyraste att producera. 
Växten Vanilla planifolia tillhör orkidéfamiljen och har 
gulvita blommor som producerar doftlösa kapslar eller 
bönor. Efter den arbetsintensiva skördeprocessen mals 
bönorna till små bitar för att bevara den naturliga 
vaniljaromen. En utvinningsprocess i två steg fångar upp 
bönornas beståndsdelar för att skapa absolutet. Vi 
kombinerar detta absolut med Fractionated Coconut Oil, 
och resultatet är dōTERRA Madagascar Vanilla. Använd 
som en fängslande personlig doft eller tillsätt några 
droppar till en badolja för att njuta av en lyxig stund 
omgiven av Madagascar Vanillas utsökta arom.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Tillsätt till din återfuktande favorit-bodylotion.

• Använd som lyxig, personlig doft – perfekt för speciella 
tillfällen eller som vardagsparfym.

• Skapa en hemmaspa-upplevelse genom att tillsätta 
några droppar till ett varmt bad.

• Kombinera med produkter för personlig hudvård, till 
exempel schampo, balsam, lotioner eller cremer.

ANVÄNDNING
För massage, blanda 5 droppar med 10 ml bärarolja. 
Blanda 5 droppar med 5 ml bärarolja för bad. För parfym, 
blanda 1 droppe med 10 droppar bärarolja. Endast för 
utvärtes bruk.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
Risk för hudkänslighet. Förvaras utom räckhåll för barn. 
Rådfråga din läkare om du är gravid eller står under 
behandling. Undvik ögon, innerörat och känsliga områden.

Innehåll: Olja från Cocos nucifera (kokosnöt), extrakt 
av frukt från Vanilla planifolia.


