
SÄILYTYS
Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

AINESOSAT
Helianthus annuus (auringonkukan) siemenvaha, 
Astrocaryum murumuru-siemenvoi, kapryyli-/
kapriinitriglyseridi, Helianthus annuus (auringonkukan) 
siemenöljy, Rubus idaeus (vadelman) siemenöljy, 
Ricinus communis (risiini)siemenöljy, Simmondsia 
chinensis ( jojoba)siemenöljy, Sclerocarya birrea 
(marula)siemenöljy, Persea gratissima (avokado) öljy, 
Argania spinosa (argan)siemenöljy, Rhus verniciflua 
-kuorivaha, Passiflora edulis (passiohedelmän) 
siemenöljy, tokoferoli, Rosa canina (koiranruusun) 
siemenuute, Punica granatum (granaattiomenan) 
siemenöljy, glyseriini, Hippophae rhamnoides 
(tyrnihedelmän) öljy, Cymbopogon martini* 
(palmarosa)öljy, Pogostemon cablin* (patsuli)
öljy, Coriandrum sativum* (korianterin) siemenöljy, 
Commiphora myrrha* (mirha)öljy, Vitis vinifera 
(greipin) siemenuute, Citrus aurantium bergamia* 
(bergamotin) kuoriöljy (furokumariini-vapaa), Daucus 
carota sativa* (porkkanan) siemenöljy, Melaleuca 
alternifolia* (teepuun) lehtiöljy, askorbiinihappo, 
Cananga odorata* (tuoksuilangian) kukkaöljy, 
Pelargonium graveolens* (palsamipelargonin) 
kukkaöljy, Rosa damascena* (ruusun) kukkaöljy.

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy 

Sisältää soijan ainesosia 

TUOTTEEN ESITTELY
Rose Ointment rauhoittaa ja kosteuttaa ihoa 
laadukkaiden kasvien ja puhtaiden eteeristen öljyjen, 
kuten ruusun, teepuun ja tuoksuilangian, avulla.  
Tämä monipuolinen ja ylellinen voide sopii hyvin kuivien 
huulien, kynsinauhojen, kyynerpäiden, polvien ja muiden 
kuivien ihoalueiden hoitamiseen. Eteerinen ruusuöljy 
kosteuttaa ja teepuuöljy (Melaleuca Alternifolia) 
rauhoittaa ihoa. 

 

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT
Auringonkukansiemenvaha ja -öljy, vadelman 
siemenöljy, ruusun-, teepuun- ja tuoksuilangian  
eteeriset öljyt.

OMINAISUUDET JA EDUT
• Kosteuttaa ja rauhoittaa ihoa. 

• Sulkee kosteuden iholle. 

• Tekee ihosta terveen näköisen. 

• Soveltuu herkkäihoisille. 

• Tuo iholle pitkäaikaista kosteutta. 

• Monikäyttöinen. 

• Ei sisällä parabeeneja, ftalaatteja, petrokemikaaleja, 
eläinperäisiä ainesosia, synteettisiä säilöntäaineita, 
synteettisiä hajusteita tai synteettisiä väriaineita. 

• Vegaaninen ja eläinystävällinen. 

KÄYTTÖEHDOTUS
 Sopii hyvin kuivien huulien, kynsinauhojen, 
kyynerpäiden, polvien ja muiden kuivien ihoalueiden 
hoitamiseen. 

KÄYTTÖOHJEET
Levitä iholle tarvittaessa. Voidaan käyttää  
yhdessä eteeristen öljyjen kanssa. Levitä öljy  
iholle ennen voidetta.

VAROITUKSET
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  
Vain ulkoiseen käyttöön.

ROSE OINTMENT

Rose Ointment (24,5 g) Tuotenumero 3709500  



ROSE OINTMENT

K. Sisältääkö Rose Ointment gluteiinia tai 
gluteeinipohjaisia ainesosia?

V. Vaikka yksikään tuotteen ainesosista ei sisällä 
gluteenia, tätä tuotetta ei kuitenkaan ole sertifioitu 
gluteenittomaksi. 

 
K. Voinko käyttää Rose Ointmentia kaikilla ihoalueilla?

V. Rose Ointmentia voidaan käyttää kaikilla ihoalueilla. 
Älä käytä aurinkoihottumaisella iholla. 

 
K. Onko Rose Ointment vegetaarinen tai  
vegaaninen tuote? 

V. Kyllä. Rose Ointment on sekä vegetaarinen  
että vegaaninen tuote. 

 

K. Rose Ointmentin koostumus on kova ja vahamainen. 
Onko tämä normaalia? 

V. Kyllä, tämä on Rose Ointmentin tyypillinen koostumus. 
Voiteet laitetaan pakkauksiin kuin nesteet ovat kuumia. 
Viilentyessään tuote muuttuu kovaksi ja vahamaiseksi. 
Kun hierot voidetta sormillasi, se alkaa tuntua enemmän 
voidemaiselta. 

 
K. Missä Rose Ointment on valmistettu? 

V. Rose Ointment on valmistettu Yhdysvalloissa.

USEIN ESITETYT KYSYMYKSET
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