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ОСНОВНИ ПОЛЗИ

• С освежаващи свойства.

• Citrus Bliss може да придаде на кожата Ви весел, 
ярък аромат, когато се прилага локално като 
приятен парфюм.

• Локалното прилагане на Citrus Bliss може да 
бъде полезно, когато се опитвате да насърчите 
фокуса и яснотата.

Citrus Bliss™

освежаващ бленд  15 ml

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Citrus Bliss обединява основните енергизиращи и 
освежаващи ползи на цитрусовите етерични масла. 
Мощните есенции от Wild Orange (Див портокал), Lemon 
(Лимон), Grapefruit (Грейпфрут), Mandarin (Мандарина), 
Bergamot (Бергамот), Tangerine (Тангерина), Clementine 
(Клементина) и нотка на ванилия абсолю са 
комбинирани, за да създадат този уникален и 
хармоничен бленд, който със сигурност ще повдигне 
настроението Ви. 

УПОТРЕБИ
• Добавете Citrus Bliss към Fractionated Coconut Oil 

(Фракционирано кокосово масло) и използвайте при 
повдигащ настроението масаж.

• Сложете 1 капка върху китката си и разтрийте двете 
китки заедно за страхотен ежедневен парфюм.

• Започнете почивния си ден в положително настроение, 
като нанесете Citrus Bliss сутрин, за да се подсилите и 
енергизирате.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
За масаж: смесете 5 капки с 10 ml базово масло.  
Във вана: смесете 5 капки с 5 ml базово масло. Като 
парфюм: смесете 1 капка с 10 капки базово масло. 
Само за локална употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Възможна чувствителност на кожата. Пазете далеч  
от деца. Консултирайте се с Вашия лекар, ако сте 
бременна или се лекувате. Избягвайте контакт  
с очите, вътрешността на ушите и чувствителни зони. 
Избягвайте излагането на слънчева светлина и UV лъчи 
най-малко 12 часа след приложение.

Съставки: Масло от кора на Citrus Aurantium Dulcis 
(портокал), масло от кора на Citrus Limon (лимон), 
масло от кора на Citrus Paradisi (грейпфрут), масло 
от кора на Citrus Nobilis (мандаринов портокал), 
масло от кора на Citrus Aurantium Bergamia 
(бергамот), масло от кора на Citrus Reticulata 
(тангерина), цитрусово масло от кора на 
клементина, екстракт от плодовете на Vanilla 
Planifolia, лимонен*, линалол*

*Естествено срещащи се съставки в маслото.


