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POPIS PRODUKTU
Zažite obdivovanú vôňu a nespočetné kozmetické účinky, 
ktoré olej Jazmín ponúka v tejto praktickej guľôčkovej 
fľaštičke. Zmes Jazmín Touch môžete používať pre jeho 
upokojujúcu ale zároveň euforickú arómu, ktorá povznáša 
náladu a podporuje pozitívny postoj. Zmes Jazmín Touch, 
známa svojimi účinkami na pleť, môže pomôcť v 
starostlivosti o pokožku. Jazmín sa považuje za „kráľa 
kvetov“ kvôli svojej veľmi príťažlivej vôni, vďaka ktorej je 
olej Jazmín Touch ideálny na použitie počas dňa ako 
osobná vôňa.

POUŽITIE
• Vonkajším použitím na nedokonalosti a nedostatky 

pokožky pomôžete zredukovať ich výskyt.

• Naneste zmes na pokožku po osprchovaní, aby vám 
pomohla zľahka vykročiť do dňa v povznesenej a 
pozitívnej nálade.

• Použite pri masáži na upokojujúci a uvoľňujúci zážitok po 
dlhom dni práce alebo po namáhavom cvičení.

• Nanesením na zápästia a krk získate jedinečný osobný 
parfum na denné či večerné nosenie.

• Zaraďte zmes do svojej pravidelnej starostlivosti o 
pokožku, aby vaša pleť vyzerala žiarivo.

NESMIE CHÝBAŤ VO VAŠEJ KOZMETICKEJ 
TAŠKE
Zmes Jazmín Touch nesmie chýbať vo vašej kozmetickej 
taške! Táto zmes v praktickej guľôčkovej fľaštičke môže 
pomôcť zmierniť prejavy nedokonalosti pleti a podporiť 
žiarivú pleť. Používajte denne pred alebo po nanesení 
make-upu a využite výhody jej úžasných účinkov!

NÁVOD NA POUŽITIE
Na pokožku: Len na vonkajšie použitie. Pomocou guľôčky 
naneste na pokožku na parfumovanie a starostlivosť o pleť 
alebo ako masážny olej.

UPOZORNENIE
Možná citlivosť pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak 
ste tehotná alebo ste pod lekárskym dohľadom, konzultujte 
používanie s vašim lekárom. Vyhnite sa kontaktu s očami, 
vnútornou časťou uší a citlivými časťami tela.

HLAVNÉ ÚČINKY

• Môže pomáhať redukovať výskyt nedokonalostí 
pleti.

• V kombinácii s frakcionovaným kokosovým olejom 
pomôže podporovať zdravo vyzerajúcu žiarivú pleť.

• Jazmín je povestný svojím veľkým množstvom 
účinkov na pokožku, ktoré táto zmes Jazmín Touch 
realizuje v praktickej guľôčkovej fľaštičke na 
jednoduché použitie.

• Svojou euforickou prenikavou arómou podporuje 
pozitívny postoj a pomáha povzniesť náladu.
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Jasmine Touch (Jazmín Touch)
Jasminum grandiflorum 10 ml


