
Продукт

Бергамотова олія Заспокійливий

Олія перцевої 
м'яти

Активізуючий

Лавандова олія Розслабляючий

Лимонна олія Освіжаючий

Апельсинова олія Підбадьорливий

Евкаліптова олія Віталізуючий

Ефірні олії

Олія чебрецю Фокусуючий

Кедрова олія Заспокійливий

LR Олія для 
догляду

Базова олія: догляд та 
живлення

Опис аромату Я почуваюсь...



Розслаблення будь-де та 
будь-коли

Розслаблення у вашій затишній 
оселі

Розслаблення під час 
прийняття душу

Догляд за шкірою із 
розслабляючим ароматом

Розслаблення у вашому 
ліжку або у кімнаті

Наносити на шкіру (шия, скроні та зап'ястя)

Для ароматизації приміщення за допомогою 
аромалампи або аромадифузора

Розпилювати на постільну білизну або просто 
у кімнаті

Нанести на шкіру та 
змити водою

Наносити на шкіру 
масажними рухами

Бажаєте відволіктися від напруженого повсякденного життя? 
Насолоджуйтеся хвилинами внутрішнього спокою та рівноваги з продуктами Relaxed Soul.

Гель для душу

Баттер для тіла

Аромаспрей для дому 
та текстилю

Ефірна суміш

Ефірна олія з 
кульковим аплікатором

Relaxed Soul

Продукт Опис Спосіб застосування

Справжнє розслаблення



Не вистачає внутрішньої гармонії? 
Продукти з серії Hopeful Soul повертають баланс і дарують відчуття гармонії.

Відчуття гармонії будь-де та 
будь-коли

Відчуття гармонії у вашій 
затишній оселі

Відчуття гармонії під час 
прийняття душу

Аромадогляд за шкірою, який 
повертає баланс

Наносити на шкіру (шия, скроні та зап'ястя)

Для ароматизації приміщення за допомогою 
аромалампи або аромадифузора

Нанести на шкіру та 
змити водою

Наносити на шкіру 
масажними рухами

Продукт Опис Спосіб застосування

Hopeful Soul
Внутрішня гармонія та баланс

Баттер для тіла

Гель для душу

Ефірна суміш

Ефірна олія з 
кульковим аплікатором



Strong Soul

Не вистачає енергії? 
Продукти з серії Strong Soul – це джерело нової енергії та внутрішньої сили.

Заряд енергії будь-де та 
будь-коли

Енергійна атмосфера у вашій 
оселі

Заряд енергії під час 
прийняття душу

Догляд за шкірою з 
тонізуючим ароматом

Нанести на шкіру та 
змити водою

Наносити на шкіру 
масажними рухами

Наносити на шкіру (шия, скроні та зап'ястя)

Для ароматизації приміщення за допомогою 
аромалампи або аромадифузора

Продукт Опис Спосіб застосування

Крем для тіла

Гель для душу

Ефірна суміш

Ефірна олія з 
кульковим аплікатором

Енергія та життєва сила



Cheerful Soul

Потрібен гарний настрій? 
З продуктами Cheerful Soul ви відчуєте моменти, які огорнуть вас спокоєм та подарують позитивний настрій.

Гарний настрій будь-де та 
будь-коли

Перетворіть свою оселю на 
оазу щастя, в якій ваша душа 
сяятиме від радості

Відчуття щастя під час 
прийняття душу

Легкий, освіжаючий 
догляд, який огортає тіло 
ароматом щастя

Поширює у 
примішенні  
освіжаючий аромат, 
наповнений радістю 
життя

Розпилювати на 
постільну білизну або 
просто у кімнаті

Нанести на шкіру та 
змити водою

Наносити на шкіру 
масажними рухами

Наносити на шкіру (шия, скроні та зап'ястя)

Для ароматизації приміщення 
за допомогою аромалампи або 
аромадифузора

Продукт Опис Спосіб застосування

Гель для душу

Сорбет для тіла

Аромаспрей для дому 
та текстилю

Ефірна суміш

Ефірна олія з 
кульковим аплікатором

Позитивна енергія


