
• Olej Geranium Bourbon, odlišný od našeho 
esenciálního oleje Geranium z Egypta, slibuje 
nádherně spletitou, svěží, květinovou vůni s jemnými 
podtóny růže.

• Má svěží, květinovou vůni, která tvoří skvělý doplněk 
jakýchkoli doma vyrobených parfémů nebo receptů na 
produkty do koupele či na tělo. 

• Dobře se kombinuje s dalšími esenciálními oleji, včetně 
oleje Orange, Vanilla a Peppermint.

• Při lokálním nanesení pomáhá podpořit přirozenou záři.

• Lze ho nanést na vlasy na podporu lesku a dodání 
nádherné, květinové vůně.

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

Naneste na požadované oblasti. V případě citlivosti 
zřeďte 15 kapek v 10 ml oleje Young Living V-6®.

POKYNY

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější použití. 
Zabraňte vniknutí do očí a sliznic. Pokud jste těhotná, 
kojíte, berete léky nebo trpíte nějakou nemocí, před 
použitím kontaktujte lékaře.

VAROVÁNÍ

Olej z květů pelargonie (Pelargonium graveolens)*

Může obsahovat: citrál**, citronellol**, geraniol**, 
limonen**, linalool**

*100% čistý esenciální olej 
**Přírodní složky esenciálních olejů

SLOŽENÍ

Esenciální olej Geranium Bourbon má svěží, květinovou vůni, která 
podporuje lesklé vlasy a přirozenou záři pleti. Je skvělým doplňkem 
jakýchkoli doma vyrobených parfémů nebo receptů na produkty do 
koupele či na tělo.

Velikost produktu 5 ml Položka č. 37742

GERANIUM BOURBON

Ostrov Réunion leží v jižní části Indického oceánu 
u Madagaskaru a světoví výrobci parfémů ho již více 
než století považují za zdroj nejlepšího esenciálního oleje 
z pelargonie.

Známý jako Geranium Bourbon (nebo růžová geránie) 
– poklona bývalému jménu ostrova, île Bourbon – tento 
druh esenciálního oleje z pelargonie má význačně 
komplexní, svěží, květinovou vůni s jemnými růžovými 
podtóny. Jeden litr esenciálního oleje je vyroben destilací 
až 408 kg květů, listů a stonků pelargonie. Esenciální olej 
Geranium Bourbon si můžete užít jako osobní vůni, nebo 
lokálně jako součást vašeho režimu péče o pokožku.

PŮVOD PRODUKTU

• Naneste lokálně, abyste si užili svěží, povznášející vůni, 
která připomíná skleník v plném rozkvětu.

• Přidejte několik kapek do vašich oblíbených produktů 
pro péči o pokožku jako součást vašeho každodenního 
režimu na podporu přirozené záře.

• Zkombinujte s esenciálním olejem Citronella a vodou či 
vilínem viržinským bez alkoholu pro vytvoření příjemně 
vonícího venkovního spreje.

• Naneste během modlitby, meditace či jógy pro prvek, 
který podpoří vaši praktiku a pomůže vám vytvořit 
povznášející atmosféru.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ


