
• Pasižymintis žalių žiedų aromatu, pelargonijų aliejus 
„Geranium Bourbon“ (kuris skiriasi nuo „Geranium“ 
aliejaus, išgaunamo Egipte) dvelkia kompleksine gaiva 
bei rožių potoniais.

• Dera su daugybe kitų eterinių aliejų, pvz., apelsinų, 
vanilės ir pipirmėčių aliejais. 

• Pasižymi sodriu žiedų kvapu, kuris gali atstoti 
asmeninius kvepalus, taip pat tinka naudoti vonioje ar 
įlašinti į kūno priežiūros gaminius. 

• Tepant odą, suteikia natūralaus spindesio.

• Tepant plaukus, suteikia žvilgesio ir žiedų kvapą.

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS

Tepkite pageidaujamoje vietoje pagal poreikį. Esant 
odos jautrumui, praskieskite 15 lašų šio aliejų mišinio 
su 10 ml bazinio aliejaus „Young Living V-6®“.

INSTRUKCIJOS

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik 
išoriniam naudojimui. Saugokite, kad nepatektų į akis 
ir ant gleivinių.  Nėštumo metu, maitinant krūtimi, 
vartojant vaistus ar sergant kokiomis nors ligomis 
prieš naudojant reikia pasitarti su gydytoju.

DĖMESIO

Pelargonijų (Geranium bourbon / Pelargonium 
graveolens)* žiedų aliejus

Sudėtyje gali būti: citralio**, citronelolio**, geraniolio**, 
limoneno**, linalolio**.

* 100 % grynas eterinis aliejus 
** Eterinio aliejaus natūralios sudedamosios dalys

INGREDIENTAI

Eterinis aliejus „Geranium Bourbon“ pasižymi prabangiu žiedų aromatu. 
Šis aliejus plaukams suteikia spindesio, o odai – natūralaus švytėjimo. 
Be to, naudodami „Geranium Bourbon“ aliejų, galite pasigaminti 
asmeninius kvepalus ar produktus voniai bei kūnui.

Prekės dydis 5 ml Prekės nr. 37742

GERANIUM BOURBON

Pietų Indijos vandenyno regione prie Madagaskaro krantų 
įsikūrusi Reuniono sala pripažįstama viso pasaulio kvepalų 
gamintojų, mat čia daugiau nei amžių išgaunamas 
aukščiausios kokybės pelargonijų eterinis aliejus.

Maloniųjų pelargonijų aliejaus pavadinimu „Geranium 
Bourbon“ pagerbiamas ankstesnis salos pavadinimas. 
Šios rūšies pelargonijų aliejus pasižymi kompleksiniu, 
gaiviu, šviežiu gėlių aromatu su subtiliais rožių potoniais. 
Distiliuojama iki 408 kg maloniųjų pelargonijų žiedų, lapų 
ir stiebų, siekiant pagaminti 1 litrą šio eterinio aliejaus. 
„Geranium Bourbon“ eterinį aliejų, pasižymintį pozityviai 
nuteikiančiu žiedų aromatu, galima naudoti vietoje 
asmeninių kvepalų arba įtraukti į odos priežiūros rutiną. 

PRODUKTO INFORMACIJA

• Tepkite šiuo aliejumi odą, kad mėgautumėtės gaiviu, 
pozityviai nuteikiančiu aromatu, kuris nuteiks maloniai.

• Įlašinkite kelis lašus šio aliejaus į pamėgtą odos 
priežiūros produktą, kad paskatintumėte natūralų odos 
spindesį.

• Sumaišykite su kvapiųjų citrinžolių aliejumi „Citronella“ 
vandenyje ar nealkoholiniame hamamelyje, kad 
pasigamintumėte malonaus aromato kambario 
purškalą.

• Tepkite šį aliejų, kad sustiprintumėte pakilų nusiteikimą 
maldų, meditacijų ar jogos metu.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS


