Nói về sản phẩm Massage Oil - của công ty Green Ferns
Công dụng: Là body massage oil, bảo vệ da dưới mọi thời tiết, dưỡng ẩm cuticles
Lợi ích: Làm mềm, mịn, chống khô, cung cấp dưỡng chất, ho da
cao, phụ hợp ho đối tượng muốn massage lâu.
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Thành phần: Là sản phẩm organic, thành phần chính bao gồm các loại dầu thực vật
(Blending Oil)
-Dầu mè (Seasame), dầu olive, dầu hạt nho (Grape seed): là dầu base thân thiện cho da
-dầu Sweet Almond: Làm dịu da và tác dụng diệt khuẩn
-Dầu jojoba: có tính trị mụn
-Dầu hướ g dươ g Su flo er : t dụng kích thích tái tạo da non
Đặc điểm: Là sản phẩ đặc chủng dành cho spa/ nails salon, 100% nguyên liệu xuất xứ ở
Mỹ, với công thức cải tiế , ko g y độc hại, Massage Oil ko gây dị ứng, gười ă hay thể
sử dụ g được, phù hợp cho phụ nữ có thai và cho con bú.
***Khuyến cáo: Không sử dụng cho khách hàng dị ứng với Fragrances
Cách sử dụng: Sử dụng khi da/ cuticle khô hoặc hằng ngày, sau khi tắm và lau khô.
-Sử dụ g 1 lượng vừa phải lê da/ uti le, sau đ thoa đều và massage nhẹ. giúp relax
ơ da tạo thời gia ho dưỡng chất trong dầu thẩm thấu.
(Tùy thời gian massage mà sử dụng Massage Oil ít hoặc nhiều, làm ấm oil bằng cách xoa
oil vào 2 tay trong thời tiết lạnh)

Mùi Hương: dòng sản phẩ Massage 9 ùi hươ g kh
hau, ỗi ùi hươ g th h
hợp với sở thích, hoàn cảnh, giới tính, và khí hậu (khí hậu th ùi hươ g sẽ mạ h hơ so ới
khi hậu lạnh)
-Nên khuyến khích khách hàng sử dụng nhiều mùi khác nhau
-Riêng nhân viên nên trải nghiệm từ g ùi 1, để có cả t h
h tư ấn cho khách
hàng ( mùi ngọt, mạnh, thanh, dịu, êm)

