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Om Belladot Massageolja
Massageolja speciellt utvecklad för sensuella stunder. Med olika härliga dofter. 
Den räcker länge, kladdar inte och huden blir mjuk och len. Massageoljor bör ej 
användas ihop med kondom och vibratorer. Aluminiumflaska med praktisk 
pump.

De fina råvarorna gör att det inte finns några bidofter, vilket är en 
kvalitetsmarkör. Läs mer i tipsrutan längst ner. Vätskans känsla och viskositet 
är också en kvalitetsindikator, ex hur mycket det glider även efter att oljan gått 
in i huden.

Seabreeze frisk och fräsch doft av hav
Passion mild och kryddig doft av nejlika
Fruity söt och len doft av frukt och bär

Att använda sig av massage i ett förhållande är ett bra sätt att väcka känslorna 
och närma sig varandra med sensuell beröring.

Några av de mjukgörande råvarorna i Belladot Massageolja

Sötmandelolja mild, läkande och kan vara till hjälp vid klåda. Oljan tas ganska 
långsamt upp av huden och gör att händerna glider bra vid massage. Kanske 
den mest använda oljan, som de flesta tål, inom aromaterapi. Försiktighet 
rekommenderas vid nöt- och mandelallergi. Oljan provas i så fall först i 
armvecket.

Risolja används i hudoljor för ansiktet och det känsliga området runt ögonen. I 
aromaterapeutisk massage kan oljan användas oblandad och ger det rätta 
glidet utan kladd.

Jojoba sägs vara utmärkt på psoriasis och torra eksem och även ha viss 
”reglerande” effekt på bakterier. Den anses balansera talgproduktionen och 
hjälper både mot torr och fet hy (t.ex acne). Jojoba tillsätts också i hårpreparat 
och har positiv effekt på seborré, mjällbildning och torra eksem i hårbotten.

Aprikoskärneolja är lindrande för känslig och inflammerad hud och sägs 
förbättra elasticiteten. En mellanolja som kan passa både till ansikte och kropp 
och tas upp ganska långsamt av huden och ger bra glid. Nötallergiker bör 
kontrollera att de tål oljan, men aprikosoljan är mild och föredras av de flesta. 
Den är ett alternativ för dem som inte tål mandelolja.

Mer info om bl a sensualitetsträning finns på www.belladot.com/sexologensvarar/

Massageolja - Seabreeze, Fruity & Passion

Tips! 
Dofta på två olika massageoljor   
efter varandra och 
känn på vätskorna.  
Ju naturligare doft 
och bättre känsla i  
vätskan desto bättre kvalitet på  
råvarorna.

Finns i 50 ml eller 100 ml

Innehåller
E-vitamin

De bästa
oljorna

Dryg, mild
& effektiv

Seabreeze Passion Fruity


