
• Geranium Bourbon różni się od naszego olejku 
eterycznego Geranium z Egiptu i ma złożony zapach 
pełen świeżości, z delikatnymi różanymi nutami.

• Jego bogaty, kwiatowy profil aromatyczny czyni  
go świetnym dodatkiem do perfum oraz produktów  
do kąpieli i dla urody. 

• Doskonale współgra z innymi olejkami eterycznymi,  
np. Orange, Vanilla i Peppermint.

• Stosowany miejscowo pomaga wydobyć naturalny blask.

• Można go używać do pielęgnacji włosów, aby zyskały 
blask i cudowny, kwiatowy zapach.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

Nanieś na wybrany obszar skóry. W przypadku 
wrażliwej skóry, rozcieńcz 15 kropli w 10 ml 
produktu Young Living V-6®.

SPOSÓB UŻYCIA

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie 
do użytku zewnętrznego. Unikaj kontaktu 
z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku 
ciąży, karmienia piersią, przyjmowania leków lub 
choroby, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Olejek z kwiatów geranium bourbon  
(Pelargonium graveolens)*

Może zawierać: cytral**, cytronelol**, geraniol**, 
limonen**, linalol**.

*100% czysty olejek eteryczny 
**Naturalne składniki olejków eterycznych

SKŁADNIKI

Olejek eteryczny Geranium Bourbon ma bogaty, kwiatowy zapach 
i pomaga zadbać o lśniące włosy oraz naturalny blask skóry. Stanowi 
doskonały składnik perfum lub dodatek do produktów do kąpieli 
i pielęgnacji ciała.

Pojemność: 5 ml Kod produktu: 37742

GERANIUM BOURBON

Wyspa Reunion, położona w południowej części Oceanu 
Indyjskiego u wybrzeży Madagaskaru, od ponad stu 
lat jest uznawana przez światowe perfumerie za źródło 
najlepszego olejku eterycznego z geranium.

Jedną z odmian tego olejku jest Geranium Bourbon, 
którego nazwa pochodzi od dawnej nazwy wyspy, 
île Bourbon. Ma złożony, świeży, kwiatowy aromat 
z delikatnymi różanymi nutami. Aby wyprodukować 1 litr 
olejku eterycznego, destyluje się aż do 408 kg kwiatów, 
liści i łodyg geranium bourbon. Produkt można stosować 
jako perfumy lub miejscowo w ramach pielęgnacji skóry.

HISTORIA PRODUKTU

• Stosuj miejscowo, aby cieszyć się świeżym, podnoszącym 
na duchu zapachem, który kojarzy się ze szklarnią pełną 
kwiatów.

• Dodaj kilka kropli do ulubionych produktów do pielęgnacji 
skóry na co dzień, aby wydobyć naturalny blask.

• Połącz z olejkiem eterycznym Citronella i wodą lub 
oczarem wirginijskim, aby stworzyć mgiełkę o przyjemnym 
zapachu do stosowania na świeżym powietrzu.

• Użyj olejku podczas modlitwy, medytacji lub jogi, aby 
wzbogacić doznania i stworzyć podnoszącą na duchu 
atmosferę.

ZASTOSOWANIE


