Rose Touch (Ruža Touch)
Rosa damascena 10 ml

INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
Ruža Touch poskytuje cenovo dostupný a praktický spôsob,
ako zažiť účinky esenciálneho oleja Ruža, jedného z
najvzácnejších esenciálnych olejov na svete. Ružové lupene
produkujú sladkú kvetinovú arómu vychýrenú v priemysle
výroby parfumov aj esenciálnych olejov. Ruža Touch môžete
nanášať v priebehu dňa na pulzné body kvôli povznášajúcej
vôni. Svojim účinkom dokáže vyrovnávať hladiny hydratácie
v pokožke, redukovať výskyt nedokonalostí a podporovať
zdravý a rovnomerný tón pleti. Olej Ruža Touch môžete tiež
naniesť na krk a na zápästia ako nádherný romantický
osobný parfum.

POUŽITIE
• Naneste na krk a na zápästia ako sladký kvetinový
osobný parfum.
• Po nabitom dni použite pri masáži na pozdvihujúci
a obohacujúci zážitok.
Popis arómy: kvetinové, suché, sladké
Hlavné chemické látky: citronelol, geraniol, nerol

HLAVNÉ ÚČINKY
• Ruža má sladkú kvetinovú vôňu s povzbudzujúcimi
vlastnosťami.
• Pomáha vyrovnať hladiny hydratácie v pokožke,
aby vaša pokožka stále vyzerala čo najlepšie.
• Redukuje výskyt nedokonalostí pleti.
• Podporuje rovnomerný tón pleti a zdravú pokožku.
• Vďaka guľôčkovej fľaštičke je Ruža Touch cenovo
dostupná a praktická.

• Zaraďte do večernej starostlivosti o pleť na pomoc
s vyrovnaním hladiny hydratácie v pokožke.
• Na redukciu výskytu nedokonalostí pleti nanášajte
dvakrát denne na problematické miesta.

NÁVOD NA POUŽITIE
Na pokožku: Naneste na želanú časť tela. Pozrite si
dodatočné preventívne opatrenia uvedené nižšie.

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