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PRODUCTBESCHRIJVING
Verpakt in een handige en soepele rolapplicator, dient Tee 
Tree (Melaleuca) Touch de zuiverende werking van 
Theeboom essentiële olie -vaak ook “Melaleuca” essentiële 
olie genoemd- opgelost in Gefractioneerde Kokosolie toe. 
Tea Tree (Melaleuca) Touch kan worden gebruikt om de 
huid en nagels te reinigen en te zuiveren en om een 
gezonde uitstraling te krijgen. Melaleuca is perfect voor het 
kalmeren van voorkomende huidirritaties en om te 
gebruiken na het scheren of op de voetzolen.

TOEPASSINGEN
• Breng aan op de huid voor een reinigend, verjongend 

effect.

• Gebruik Melaleuca Touch door bij incidentele 
huidirritaties over het aangetaste gebied te rollen.

• Breng na het scheren aan om de huid te kalmeren.

• Breng aan op de vinger- en teennagels na het douchen 
om te zuiveren en de nagels er gezond uit te laten zien.

• Rol onder de voeten en aan de binnenkant van schoenen 
voor een frisse geur en een fris gevoel.

BEVORDEREN VAN EEN EGALE HUID
Het gebruik van theeboom om de huid te reinigen werd 
voor het eerst ontdekt door de oude Aborigines uit 
Australië. Nog steeds gebruiken veel mensen   Theeboom 
essentiële olie, of Melaleuca essentiële olie om dezelfde 
reden! Je kan een of twee druppels Tea Tree (Melaleuca) 
Touch aan je gezichtsreiniger of moisturiser toevoegen voor 
de reinigende kwaliteiten. Het toevoegen van Melaleuca 
olie aan je dagelijkse verzorgingsritueel helpt je om je huid 
schoon te houden en zorgt voor een stralende teint!

GEBRUIKSAANWIJZING
Op de huid: Uitsluitend voor gebruik op de huid. Op de huid 
rollen voor parfurmeren, huidverzorging of massage. 

VOORZICHTIG
Mogelijke gevoelige reactie van de huid. Buiten bereik van 
kinderen bewaren. Ben je zwanger, of onder behandeling 
van een arts, raadpleeg dan eerst je arts. Vermijd contact 
met de ogen, binnenkant van de oren en gevoelige gebieden.

VOORNAAMSTE VOORDELEN 

Tea Tree (Melaleuca) Touch
Melaleuca alternifolia 10 ml

• Staat bekend om z’n reinigende, huidverjongende 
effect met revitaliserende frisheid.

• Melaleuca heeft gunstige eigenschappen die 
kunnen helpen om de verschijning van 
oneffenheden te verminderen.

• Biedt versterkende en verjongende voordelen voor 
haar, huid en nagels.

• Melaleuca helpt om voorkomende huidirritaties te 
kalmeren.


