Våre massasjeoljer

100% rene og naturlige,
utviklet i samarbeid med terapeuter!

Prisvinnende
oljer - brukt i
NM i massasje
2020!

Ferdige massasje-baser
Allround: Absorberes godt av huden, gir god glid, virker mykgjørende og forbedrer hudens
elastisitet. Innhold: Aprikos, avocado, tistel, jojoba, naturlig E-vitamin.
Dyp: Absorberes sent av huden, spesielt velegnet til dyp muskelmassasje (store muskelgrupper).
Gir god glid over lang tid. Virker mykgjørende og forbedrer hudens elastisitet. Innhold: Tistel,
avocado, aprikos, kokosfett, naturlig E-vitamin.
Eksklusiv: Absorberes lett av huden, virker hudfornyende, forbedrer også hudens elastisitet og
sletter ut fine linjer. Kan brukes til lett ansikts- og kroppsmassasje. Spesielt fin for aldrende og
tørr hud. Innhold: Fersken, tistel, aprikos, jojoba, nattlys, nyperosefrø, naturlig E-vitamin.

Ferdige massasje-blandinger (med eteriske oljer)
Harmoni: Virker balanserende ved emosjonelt stress. Gir god glid. Oljen har en god balanse
mellom beroligende og oppløftende egenskaper. Fin å bruke ved behandling av stress, uro og
utbrenthet. Innhold: Allround base, bergamot, geranium, ylang ylang, sandeltre.
Muskel: Stimulerer blodsirkulasjonen, og virker varmende og avslappende på stive og ømme
muskler. Virker også lindrende ved strekk og hevelser. Forebyggende før trening. Fin å bruke ved
reumatiske smerter. Innhold: Dyp base, rosmarin, sitrongress, ingefær, sort pepper.
Rygg/nakke: Virker krampe- og spenningsløsende, varmende og smertestillende ved plager i
rygg, skuldre og nakke. Trenger dypt inn i muskelvevet og gir god glid ved dyp massasje. Fin å
bruke ved reumatiske smerter. Innhold: Dyp base, romersk kamille, eucalyptus, ingefær, plai.
Slimming: Virker rensende, motvirker væskeansamlinger, bedrer også lymfesirkulasjonen.
Strammer opp huden, fin for cellulitter. Oljen stimulerer hjernen og demper nervøsitet og virker
oppløftende. Innhold: Allround base, rosmarin, sitron, grapefrukt, muskatellsalvie.
Lavendel massasjeolje: En mild massasjeolje som trenger lett inn i huden. Kan brukes som ren
hudolje, eller til enkel massasje. Har en avslappende og beroligende virkning. Innhold: Allround
base, ekte fransk lavendelolje.
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