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MYYNTIARGUMENTIT

KÄYTTÖ

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT JA NIIDEN VAIKUTUS

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

A WALK IN  
THE FOREST 
« SILHOUETTE » AROMAATTINEN TIIVISTE 

Sisältää setriä ja sypressiä

Rasva-aineenvaihduntaa 
tehostava, selluliittia 
vähentävä
Kiinteyttää, napakoittaa 
ihoa 

XX setrin ja sypressin 
eteerinen öljy 

XX rosmariinin eteerinen öljy

P. 15 ml pipettipullo mittaviivalla

 

Muista
• Aromaattinen tiiviste 

SILHOUETTE -linja
• Setrin ja sypressin eteerinen öljy

• Ainutlaatuinen eteeristen öljyjen yhdistelmä 
vartalonpiirteiden muokkaamiseen = SILHOUETTE

• Virkistävä ja aktivoiva tuoksu saa inspiraationsa 
ranskalaisten metsien tuoksusta

• Käytetään yksilöimään asiakkaalle tehtävää hoitoa 
tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi

• Annostelua helpottava pakkaus
• 100 % luonnollinen

Pullon pipetissä on yhtä annosta ilmaiseva merkkiviiva, jota käytetään mitattaessa tiivistettä käytettäviin seoksiin. 
Kädet on pestävä huolellisesti käytön jälkeen.
Kuorinta
• Enintään 2 annosta (0,75 ml) sekoitetaan 80 grammaan neutraalia kuorintaa (GOMMAGE DOUX PRO tai GOMMAGE 

SUCRE PRO). GOMMAGE MARIN – katso mittasuhteet GOMMAGE SEL PRO -tuotesivulta.

Hieronta
• Lisää enintään 2 annosta (0,75 ml) tiivistettä 25 ml:aan HUILE DE MASSAGE -hierontaöljyä. Sekoita hyvin ja tee 

hieronta ohjeen mukaan.
Erikoishoidot
• Sekoita enintään 2 annosta (0,75 ml) tiivistettä + HUILE DE 

MASSAGE + CREME 155. 

Käyttökerrat 15 ml:n pullosta: 
20 hierontaa tai kuorintaa tai 10 yhdistelmähoitoa 

Lue aina ennen käyttöä seuraavan sivun varoitukset. 
Vältä aurinkoaltistusta tuotteen käytön jälkeen.
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AROMAATTISTEN TIIVISTEIDEN KÄYTTÖ

Nesteen 
pinta

Lue määrä neste-
pinnan keskeltä, 
älä reunoilta
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A WALK IN THE FOREST (jatkuu)

Tämä tuoksuva tiiviste on täysin luonnollisten raaka-aineiden seos. Käytössä tulee noudattaa tarkoin annettuja ohjeita 
ja annostusta. (Tuote tulee aina laimentaa ennen käyttöä).
Lue käyttöohjeet ja varoitukset tarkoin ennen käyttöä. 

Ohjeet tulee säilyttää siihen asti, kunnes tuote on käytetty loppuun. 

VAROITUKSET 

• Ei saa käyttää laimentamattomana. Ohjeistettua annostusta ei saa ylittää.
• Ei saa käyttää muuhun kuin ohjeistettuun tarkoitukseen.
• Säilytä lasten ulottumattomissa.
• Varotoimenpiteenä tuotetta ei tule käyttää alle 7-vuotiaille lapsille, odottaville tai imettäville äideille, epilepsiasta 

kärsiville tai eteerisille öljyille allergisille asiakkaille.
• Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion.
• MIKÄLI TUOTETTA JOUTUU IHOLLE: huuhtele runsaalla saippuavedellä. Mikäli esiintyy ihoärsytystä tai ihottumaa 

tai pitkäkestoista silmien ärsytystä: ota yhteys lääkäriin.
• Vältä tuotteen joutumista iholle, silmiin tai limakalvoille. 
• MIKÄLI TUOTETTA JOUTUU SILMIIN TAI LIMAKALVOILLE: huuhtele runsaalla vedellä.
• Voi olla hengenvaarallista nieltynä tai hengityselimiin joutuessaan.
• Älä säilytä tuotetta elintarvikkeiden läheisyydessä.
• Älä niele tuotetta. 
• MIKÄLI TUOTETTA NIELLÄÄN: soita välittömästi HÄTÄNUMEROON tai MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN. 
• ÄLÄ OKSENNUTA tuotetta niellyttä henkilöä. 
• Mikäli lääkintähenkilökuntaa joudutaan konsultoimaan, pidä tuotetiedot lähettyvillä.
• Ei saa säilyttää lämmönlähteen lähettyvillä.
• Hävitä tuote ja pakkaus virallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
• Ei saa heittää luontoon.  

Sisältää: limonene (limoneeni), vetiveruute, citronellol (sitronelloli), camphene (kamfeeni), menthone, isomenthone, citral (sitraali), 
alpha- & beta-pinene (alfa- ja beta-pineeni), terpinolene. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sisältää: camphor (kamferi), menthol 
(mentoli), eucalyptol (eukalyptoli).

SÄILYTYS

• Säilytä tuote kaukana lämmönlähteistä kuivassa, viileässä paikassa. Säilytä tiukasti suljettuna. 

DANGER


