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PRODUKTBESKRIVELSE 
Rosenolie, der er kendt som “oliernes dronning”, er en af 
de mest ædle æteriske olier i verden. Rosenblade 
frembringer en sød, blomsteragtig duft, som er kendt i 
branchen for parfume og æteriske olier. Rose kan påføres 
pulspunkterne for en opløftende aroma i løbet af dagen. 
Den kan bruges til at balancere hudens fugtighedsniveau, 
reducere fremkomsten af urenheder og fremme en sund og 
jævn hud. Rose kan også påføres halsen og håndleddene 
som en smuk, romantisk personlig duft.

ANVENDELSER
• Påføres halsen og håndleddene som en sød, 

blomsteragtig personlig duft. 

• Brug den til en massage for en opløftende og berigende 
oplevelse efter en travl dag. 

• Tilføj den til din hudpleje om aftenen for at hjælpe med 
at balancere fugtighedsniveauet i huden. 

• Bruges på problemområdet to gange om dagen for at 
reducere urenheder.

BRUGSANVISNING
Aromatisk: Brug tre til fire dråber i den valgte olieforstøver.

Udvortes: Påfør en til to dråber på det ønskede område. 
Fortynd med bæreolie for at minimere enhver form for 
hudfølsomhed. Se yderligere forholdsregler herunder.

ADVARSLER 
Mulig hudoverfølsomhed. Opbevares utilgængeligt for børn. 
Hvis du er gravid, ammer, eller er i medicinsk behandling, 
skal du konsultere din læge. Undgå kontakt med øjne, indre 
ører og sensitive områder.

PRIMÆRE FORDELE

Plantedel: blomst
Udtrækningsmetode: dampdestillation
Aromatisk beskrivelse: blomsteragtig, sød, jordagtig
Vigtigste kemiske komponent(er): citronellol, 

geraniol, nonadecane, nerol

• Rosen har en sød blomsteragtig aroma med 
opløftende egenskaber.

• Hjælper med at balancere fugtniveauet i huden, 
hvilket hjælper med at holde din hud flot.

• Reducerer forekomsten af urenheder i huden.

• Fremmer en jævn hudtone og sund teint.

Rose
Rosa damascena  5 ml

Rose
Rosa damascena 5 ml
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