
• Diferit de uleiul nostru esențial Geranium din Egipt, 
Geranium Bourbon promite o aromă florală verde, 
proaspătă și frumos complexă, cu nuanțe delicate de 
roz.

• Are un profil olfactiv luxuriant, floral, care reprezintă 
un plus excelent pentru orice parfumuri personalizate 
sau rețete de baie și corp. 

• Se amestecă bine cu multe alte uleiuri esențiale, printre 
care cele de portocale, vanilie și mentă de grădină.

• Ajută la promovarea unei străluciri naturale când este 
aplicat local.

• Poate fi aplicat pe păr pentru a-i promova strălucirea 
și pentru a-i conferi o aromă frumoasă, florală.

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Aplică pe zona dorită.  În cazul unei sensibilități, 
diluează 15 picături în 10 ml de Young Living V-6®. 

INSTRUCȚIUNI

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz 
extern.  A se ține departe de ochi și de membranele 
mucoase.  Dacă ești însărcinată, alăptezi, iei 
medicamente sau ai o afecțiune medicală, consultă 
un cadru medical înainte de folosirea acestui produs. 

AVERTISMENTE

Pelargonium graveolens* (ulei din flori de mușcate)

Poate conține: Citral**, Citronelol**, Geraniol**, 
Limonene**, Linalool**.

* Ulei esențial 100% pur  
**Constituenții naturali ai uleiurilor esențiale

INGREDIENTE 

Uleiul esențial Geranium Bourbon are o aromă luxuriantă, florală, care 
stimulează un păr strălucitor și o strălucire naturală a pielii și reprezintă un 
plus excelent pentru orice parfum personalizat sau rețete de baie și corp.

Volumul produsului 5 ml Articol nr. 37742

GERANIUM BOURBON

Situată în sudul Oceanului Indian, în largul coastelor 
Madagascarului, Insula Réunion a fost recunoscută de 
casele de parfumuri din lume ca fiind sursa celui mai bun 
ulei esențial de mușcate de mai bine de un secol.

Cunoscut sub numele de Geranium Bourbon - o aluzie la 
fostul nume al insulei, insula Bourbon - această varietate 
de ulei esențial de mușcate are o aromă florală distinctă, 
complexă, proaspătă și verde, cu nuanțe delicate de 
roz. Până la 408 kg de flori, frunze și tulpini de mușcate 
bourbon sunt distilate pentru a produce un litru de ulei 
esențial. Uleiul esențial Geranium Bourbon poate fi 
savurat ca parfum personal, o aromă înălțătoare, florală 
sau topic, ca parte a rutinei de îngrijire a pielii.

CONTEXTUL PRODUSULUI

• Aplică local pentru a te bucura de o aromă proaspătă, 
înălțătoare, care amintește de o seră în plină înflorire.

• Adaugă câteva picături în produsele tale preferate de 
îngrijire a pielii, ca parte a rutinei tale zilnice, pentru a 
promova o strălucire naturală.

• Combină-l cu ulei esențial de citronella și apă sau 
hamamelis fără alcool pentru a obține un spray de 
exterior cu miros plăcut.

• Aplică în timpul rugăciunii, meditației sau yoga pentru 
un element aromatic care îți îmbunătățește practica și 
ajută la crearea unei atmosfere înălțătoare.

UTILIZĂRI RECOMANDATE


