Informacje o produkcie

Utworzono 05-12-2021

Olejek Australian Kuranya Essential Oil 5ml -Young Living Essential Oils
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Cena : 275,00 zł
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Producent : Young Living
Stan magazynowy : poniżej średniego
Średnia ocena : brak recenzji

Kompozycja olejków eterycznych Australian Kuranya
zawiera olejki pochodzące z roślin występujących w całej Australii - od wspaniałych,
zielonych wysp Tasmanii po rozległe tereny pustynne północy.

Kompozycja olejków eterycznych Australian Kuranya zawiera oleje z potężnych roślin występujących w
całej Australii - od soczystych, zielonych wysp Tasmanii po rozległe północne pustynie. Synergia
każdego oleju nadaje mu przyjemny, ziemisty aromat i korzystne dla skóry korzyści, które mogą pomóc
w oczyszczeniu i wzmocnieniu naturalnego blasku. Ta nowa mieszanka olejków eterycznych jest
pierwszym produktem opatrzonym pieczęcią Instytutu Badawczego D. Gary Younga. Ta pieczęć jest
gwarancją, że tradycja Gary'ego w zakresie jakości i innowacji została podtrzymana poprzez rozwój i
produkcję każdego nowego produktu Young Living.
Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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mirt cytrynowy / Backhousia citriodora* (Lemon myrtle),
kunzea / Kunzea ambigua* branch/leaf/twig oil,
cyprys niebieski / Callitris intratropica* (Blue cypress) wood oil,
drzewo sandałowe / Santalum album* (Sacred Sandalwood) oil,
koper włoski / Foeniculum vulgare* (Fennel) oil,
australian ericifolia / Melaleuca ericifolia* leaf oil,
eukaliptus australijski / Eucalyptus radiata* leaf oil oraz
drzewo herbaciane / Melaleuca alternifolia* (Tea tree) leaf oil.
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*100% czysty olejek o właściwościach terapeutycznych

Jak używać:

Dodawaj do codziennej pielęgnacji skóry i stosuj miejscowo na twarz, aby zmniejszyć widoczność
przebarwień, drobnych linii i obrzęków.
Dyfuzuj w domu lub biurze, aby oczyścić otoczenie.

Wcierać w dolne części stóp, tak rozpoczynając swój dzień.

Dodaj do mieszanki oleju roślinnego V-6 i wmasuj w skórę, aby ukoić i odświeżyć.
Zastosuj miejscowo, aby wzmocnić naturalny blask zdrowej skóry.
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Cena: 275 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 1-2 dni

