
Produktsammanfattning

Sensation Massage Oil är avsedd att uppmuntra romantik 
och spänning. Den underbara väldoften i den här kraftfulla 
emotionella blandningen är extremt upplyftande och 
uppfriskande. Den eteriska oljan Sensation är en speciell 
blandning med jasmin, ylang ylang och andra kompletterande 
eteriska oljor och är kombinerad med V-6 Vegetable Oil 
Complex för att förbättra massageupplevelsen och förgylla 
speciella tillfällen. 

Fördelar

•	 Hjälper till att främja känslor av kärlek och romantik*

•	 Upplyftande och uppfriskande*

•	 Främjar frisk hud*

Vem ska använda Sensation massageolja?

•	 Alla som upplever minskad romantik

•	 Alla som vill öka sin spänning, sitt personliga uttryck och sin 
medvetenhet

•	 Alla som behöver stöd för att hålla huden fuktig och frisk 

Rekommenderad användning

• Applicering: Skaka noga före användning och massera rikligt 
på huden enligt önskemål.

Varningsföreskrifter

•	 Förvaras utom räckhåll för barn. 

•	 Om du är gravid, ammar, tar medicin eller lider av 
en sjukdom ska du först tala med en läkare innan du 
använder produkten. 

Visste du att …?

•	 Jasminolja är välgörande för torr, fet, irriterad eller känslig 
hud.

•	 Ylang ylang hjälper till att öka avslappning och balanserar 
både manliga och kvinnliga energier.

Kompletterande produkter

•	 Sensation essential oil blend

•	 Ylang Ylang essential oil

•	 Rose essential oil

•	 Geranium essential oil

Viktiga vetenskapliga studier

•	 Lis-Balchin M. Aromatherapy Science: A Guide to Health 
Care Professionals. Pharmaceutical Press. 2006:300–302.

•	 Lawless J. The Illustrated Encyclopedia of Essential Oils. 
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Barnes and Noble Inc. 1995:85.

•	 http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/
CFRSearch.cfm.

•	 Tisserand R, Balacs T. Essential Oil Safety: A Guide to Health 
Care Professionals. Churchill Livingstone. 1995:207.

*Dessa påstående har inte utvärderats av den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration. Dessa produkter är inte avsedda att diagnostisera, 
behandla, bota eller förebygga sjukdomar.
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