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Съставки:  Масло от Cocos Nucifera (кокос), масло от 
цвета на Cananga Odorata, масло от семената на 
Calophyllum Inophyllum, масло от дървото Cupressus 
Nootkatensis, масло от дървото Juniperus Virginiana, 
масло от Nepeta Cataria, масло от Eucalyptus 
Citriodora, масло от плодовете на Litsea Cubeba, 
екстракт от плодовете на Vanilla Planifolia, масло от 
дървото Thuja Plicata, бензил бензоат*, линалол*, 
лимонен*, фарнезол*, бензил салицилат*

TerraShield™

Бленд за открити пространства  15 ml

• Бленд от етерични масла, включително Ylang 
Ylang (Иланг-иланг), Cedarwood (Кедрово дърво), 
Catnip (Коча билка), Lemon Eucalyptus (Лимонен 
евкалипт), Litsea (Лицеа), Arborvitae (Туя), Nootka 
(Нутка) с ванилови зърна абсолю.

• Комбинира етерични масла, за които е 
традиционно известно, че предпазват  
от раздразнения от околната среда.

• Блендът за открити пространства TerraShield  
е специално формулиран, за да може да се 
използва от всеки член на семейството.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Блендът за открити пространства TerraShield съдържа 
етерични масла и други растителни масла, за които е 
традиционно известно, че предпазват от раздразнения от 
околната среда по безопасен начин. Блендът за открити 
пространства TerraShield е безопасна формула, която 
може да се използва от всеки член на семейството, 
независимо дали на открито или в целия дом.

УПОТРЕБИ
• Нанесете TerraShield върху краката, ръцете и шията, 

преди да излезете на открито. 

• Винаги опаковайте TerraShield, когато отивате на 
пътувания към къмпинг или на събития на открито. 

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.

*Естествено срещащи се съставки в маслото


