
 
 

Produktark: 
BODYOIL 

 
Produktnavn: myNASHE Kroppsolje 
Beskrivelse: Kroppsolje - 100 ml 
Produsent: NASHE, Sv.Felicite 5a, Kroatia 
 
Funksjoner: 
Den tørre mandeloljen er et av favorittproduktene til Nashe-linjen 
Den luksuriøse tørre oljen er sammensatt av den dyrebare kombinasjonen som inneholder alt huden 
trenger. Den vil hydrere den, gi den næring og gjøre den myk og smidig. 
Hver olje er preget av rask absorpsjonsformel, og etterlater ikke inntrykk av fet hud. 
Den inneholder E-vitamin som gjør huden elastisk, fast og sunn. 
 
Bruk: 
Masser oljen med sirkulære bevegelser på huden etter en dusj eller etter behov, og la den absorbere. Vi 
foreslår å konsentrere deg om de mest slappe områdene i huden for å gjenopprette styrke og elastisitet. 
Oljen er egnet for alle områder av kroppen, og kan brukes som parfyme. Påfør den på håndleddene, 
nakken og halsen. 
 
Effektivitet: 
Nashe tørre oljer er produsert med ingredienser av høy kvalitet som mandelolje og Arganolje. Du vil gi 
huden din fuktighet, elastisitet og styrke, så vel som dyp næring, 
I tillegg til å ha nærende og fuktighetsgivende effekter, vil Nashe-oljen berike deg med aromaene sine, 
som vil vare hele dagen. 
 
Ingredienser: 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Decyl oleat, Prunus Armeniaca Dulcis Oil, Decyl oleat, Prunus Armeniaca 
Kernel Oil, Argania Kernel Oil, Parfum, alpha-isomethyl ionone, amyl cinnamal, benzyl benzoate, 
cinnamyl alcohol, citral, citronellolan, eugen, limonen, linalool 
 
Dufter:  

• GUILTY - Fyldig aroma med dufter av mandarin, geranium, fersken og blomsterduft av lilje, 
jasmin, fioler og roser. Med en base av patchouli og musk.  

• ADORABLE - Med gullpulver. En moderne, sofistikert blomsterduft med dufter av iris, mandarin, 
eføy, rose, fioler og vill orkide på en base av vill plomme og bjørnebær.  

• SATIN - Blomsterbukett med sensuelle dufter av ingefær og et snev av kanel til spesielle 
anledninger.  

• BAMBOO - Glitrende blomsteraroma av bergamot, søt mandarin og ylang ylang. På en base av 
sandeltre, vanilje og rav. 

• DIAMOND - Rik orientalsk duft av søt bringebær, eksotisk orkide og sitrus. 

• ELEGANCE - Blomster-fruktig duft i en blanding av bergamot og mandarin. Blomstrete dufter av 
freesia, rose, jasmin, liljer og solsikker.  



• MYSTISK – En base rik på patchouli, moskus og rav blandet med rik blomsterduft av sitron, rose, 
jasmin og safran. 

• FOR HIM – Ferske dufter av sitron, basilikum, spisskummen, anis og muskatnøtt blandet med 
basedufter av jasmin, geranium og ingefær. 

• MAGNOLIA -  
 
 

NASHE-kosmetikk er naturorientert, noe som betyr at vi ikke bruker parabener, mineraloljer, silikon og 
parafiner i våre produkter. 
NASHE-produkter er ikke testet på dyr, og inneholder heller ikke produkter som er avledet fra dyr. 
 
 

www.mynashe.no 


