
• Geranium Bourbon skiljer sig från vår vanliga 
geraniumolja från Egypten och utlovar en underbart 
komplex, frisk, grön blomdoft med milda undertoner av 
ros.

• Den har en fyllig blomdoft som passar utmärkt i alla 
hemgjorda parfymer och duschkrämer. 

• Fungerar bra tillsammans med många andra eteriska 
oljor, bland annat Orange, Vanilla och Peppermint.

• Främjar naturlig lyster när den används på huden.

• Kan användas på håret för att ge det en vacker lyster 
och en härlig blomdoft.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Applicera på önskat område. Om känslighet uppstår, 
späd ut 15 droppar med 10 ml Young Living V-6®.

ANVÄNDNING

Förvaras oåtkomligt för barn. Endast för utvärtes 
bruk. Undvik kontakt med ögon och slemhinnor. 
Rådgör med läkare före användning om du är gravid, 
ammar, tar någon medicin eller lider av en sjukdom.

VARNING

Olja av Pelargonium graveolens* (bourbongeranium).

Kan innehålla: citral**, citronellol**, geraniol**, limonen**, 
linalool**.

*100 % ren eterisk olja 
**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan

INGREDIENSER

Den eteriska oljan Geranium Bourbon har en fyllig blomdoft som 
främjar glansigt hår och ger din hud en naturlig lyster. Den passar 
utmärkt i alla hemgjorda parfymer eller duschkrämer.

Produktstorlek 5 ml Artikelnummer 37742

GERANIUM BOURBON

Ön Réunion ligger i södra Indiska oceanen utanför 
Madagaskar och är välkänd bland världens 
parfymtillverkare som källan till den finaste eteriska 
geraniumoljan på mer än hundra år.

Den här varianten av eterisk geraniumolja kallas 
Geranium Bourbon – en referens till öns forna namn, 
Île Bourbon – och har en distinkt komplex, fräsch, grön 
blomdoft med milda undertoner av ros. Upp till 408 kg 
blommor, blad och stjälkar destilleras för att producera 
1 liter eterisk olja. Den eteriska oljan Geranium Bourbon 
kan avnjutas som en personlig parfym eller på huden 
som en del av din hudvårdsrutin.

PRODUKTBAKGRUND

• Applicera på huden för att njuta av en frisk, 
upplyftande doft som påminner om ett växthus fullt av 
blommande växter.

• Tillsätt några droppar i hudvårdsprodukter som en del 
av din dagliga rutin för att främja en naturlig lyster.

• Kombinera den med den eteriska oljan Citronella och 
vatten eller alkoholfritt trollhasselextrakt för att skapa 
ett underbart sprej att använda utomhus.

• Använd under en bönestund, meditation eller yoga för 
en aromatisk doft som förbättrar din andliga rutin och 
hjälper till att skapa en upplyftande miljö.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING


