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ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
С видове, разпръснати из Южна Азия, региона на Тихия 
океан и Северна Америка, за цветето магнолия се 
твърди, че е растение, което пътува навсякъде. Цветята 
на магнолия са били използвани в китайските традиционни 
здравни практики, за да помогнат да се създаде усещане 
за баланс в тялото. Етеричното масло от магнолия има 
плодов и цветен аромат и може да помогне за насърчаване 
на спокойните и успокояващи чувства. В комбинация с 
Fractionated Coconut Oil (Фракционирано кокосово 
масло) Magnolia (магнолия) Touch овлажнява и облекчава 
кожата. Добавете към ежедневните си ритуали, за да 
поддържате кожата чиста и хидратирана.

УПОТРЕБИ
• Използвайте Magnolia (магнолия) Touch ежедневно 

като своя нов характерен личен аромат.

• Ако се чувствате напрегнати през целия ден, 
приложете Magnolia (магнолия) Touch върху китките за 
успокояващ и релаксиращ аромат.

• Комбинирайте локално с Bergamot (Бергамот) или 
Ylang Ylang (Иланг-иланг), за да бъде кожата Ви здрава.

• Нанесете по кожата, за да насърчите чувства на 
спокойствие и релаксация.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Само за локална употреба. Нанесете върху кожата за 
парфюмиране и грижа или масаж на кожата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Възможна чувствителност на кожата. Пазете далеч  
от деца. Ако сте бременна или сте под лекарско 
наблюдение, се консултирайте с Вашия лекар. 
Избягвайте контакт с очите, вътрешността на ушите  
и чувствителни зони.

• Магнолия (Магнолия) помага за 
популяризирането на чиста и здрава кожа и 
може да се използва ежедневно в редовната Ви 
грижа за кожата.

• Етеричното масло Магнолия (Магнолия) има 
подобен химичен състав като Ylang Ylang (Иланг-
иланг) и Lavender (Лавандула).

• Приложена локално, Магнолия (Магнолия) 
успокоява и овлажнява кожата.

• Магнолия (Магнолия) има красив естествен 
аромат, който насърчава успокояващите и 
релаксиращи чувства.


