
• Geranium Bourbon is anders dan onze geraniumolie 
uit Egypte en heeft een uitgesproken complexe, frisse 
bloemengeur met delicate ondertonen van rozen.

• De heerlijke geur is een mooie toevoeging aan 
zelfgemaakte parfums of recepten voor in bad of het 
lichaam. 

• Past goed bij vele andere etherische oliën waaronder 
Orange, Vanilla en Peppermint.

• Kan op de huid aangebracht worden om een 
natuurlijke gloed te ondersteunen.

• Kan op het haar aangebracht worden om het haar te 
laten glanzen en het prachtig te laten ruiken.

KENMERKEN EN VOORDELEN

Breng aan op de gewenste plek. Verdun bij 
gevoeligheid 15 druppels met 10 milliliter Young 
Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

GEBRUIK

Buiten bereik van kinderen houden. Alleen voor 
uitwendig gebruik. Uit de buurt van ogen en 
slijmvliezen houden. Raadpleeg een arts als je 
zwanger bent, borstvoeding geeft, medicijnen 
neemt of een medische aandoening hebt.

WAARSCHUWING

Pelargonium graveolens (geraniumolie)*

Bevat mogelijk: citral**, citronellol**, geraniol**, 
limoneen**, linalool**

*100% pure etherische olie 
**Natuurlijke bestanddelen van etherische oliën

INGREDIËNTEN

Geranium Bourbon heeft een heerlijk bloemachtige geur, stimuleert 
glanzend haar, laat de huid stralen en is een mooie toevoeging aan 
zelfgemaakt parfum of recepten voor het lichaam of in bad.

Inhoud: 5 ml Productnr. 37742
 

GERANIUM BOURBON

Réunion, een eiland in de Zuid-Indische Oceaan voor de 
kust van Madagaskar, wordt al meer dan een eeuw door 
parfumhuizen over de hele wereld erkend als de bron van 
de beste geraniumolie.

Deze soort geraniumolie, Geranium Bourbon (een 
verwijzing naar de voormalige naam van het eiland, 
Île Bourbon), heeft een uitgesproken complexe, frisse, 
groene bloemengeur met delicate ondertonen van 
rozen. Er is maar liefst 408 kilo bloemen, bladeren en 
stengels nodig om één liter etherische olie te produceren. 
Geranium Bourbon kan gebruikt worden als persoonlijk 
luchtje of aangebracht worden op de huid als onderdeel 
van de huidverzorgingsroutine.

GESCHIEDENIS

• Breng aan op de huid om te genieten van een frisse, 
opbeurende geur die doet denken aan een kas in volle 
bloei.

• Voeg als onderdeel van je dagelijkse routine 
een paar druppels toe aan je favoriete 
huidverzorgingsproducten om een natuurlijke gloed te 
stimuleren.

• Combineer met citronella-olie en water of alcoholvrije 
toverhazelaar voor een aangenaam ruikende spray 
voor buitenshuis.

• Breng aan tijdens het bidden, mediteren of de yoga 
voor een aromatisch element dat je ervaring verbetert 
en een opbeurende sfeer creëert.

AANBEVOLEN GEBRUIK


