
100%-os tisztaságú  Grapefruit, Laven-
der, Rosemary, Fennel, Juniper Berry, 
Bergamot, és German Chamomile frakci-
onált kókuszdióolajban 5 % -ra hígítva.

A narancsbőr, a bőrön gyakran jelentkező egyenetlenség, 
amely mondhatjuk, hogy határozottan nem kívánatos elválto-
zások közé tartozik. Ezt a zsírsejtek és a bőr alatti kötőszövet 
hullámos egyenetlenségei okozzák. Általában a combon és a 
fenéken láthatóak, elsősorban nőknél. 
Az életkor, a genetika, a nem, a test zsírtartalma és a bőr 
vastagsága mind olyan tényezők, amelyek befolyásolják a 
narancsbőr kiterjedését és mennyiségét. A megfelelő étrend és 
a testmozgás elengedhetetlen a sikeres anti-cellulit program-
hoz, de a megfelelő illóolajok és a masszázs kombinációja szin-
tén fontos eleme. A Ripple Reducer keverék összetevőit olyan 
illóolajok alkotják, melyek összességében javítják a vérkerin-
gést, a vízhajtó hatásúak, segítik a nyirok kiürülését, és javít-
hatják a bőr állapotát.
KidSafe: nem.

A keverék ebben a kényelmes golyós kiszerelésben frakcionált 
kókuszolajjal van hígítva, így közvetlenül alkalmazhatja az 
érintett területen. Vigye fel a keveréket napi kétszer vagy 
háromszor az érintett területre, és masszírozza be bőrbe. 
Különösen hatásos, ha fürdés után alkalmazza. Masszázs 
használata is ajánlott. Ne alkalmazza terhesség, szoptatás, 
endometriosis és ösztrogén érzékeny daganatok esetében.
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Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 
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