
ul. Słubicka 7/6, 53-615 Wrocław
e-mail: biuro@olejki.pl
www.laboratoriazapachu.pl

PRODUKTY SPA

Klient:
Nazwa, adres, NIP:  __________________________________________________
Telefon kontaktowy: __________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________

FORMULARZ NR 7
zamówienia prosimy wysyłać
na numer Biura Obsługi Klienta

Oleje do masażu
(Butelka 200ml z dozownikiem, 
na bazie naturalnego oleju 
ze słodkich migdałów)

Begamot       ________
Cynamon i Wanilia   ________
Cytryna i Drzewo różane  ________Cytryna i Drzewo różane  ________
Eukaliptus i Grejpfrut      ________
Francuski ogród       ________
Geranium      ________
Lawenda      ________
Litsea Cubeba     ________
Paczuli       ________
PalmarozaPalmaroza      ________
Sandałowiec i Petitgrain  ________
Zielona herbata    ________
Bazowy (bezzapach.)   ________
(ze słodkich migdałów)

Perfumy w olejku
(Olejek do perfumowania ciała 30ml,
zawiera 98% naturalnych składników)zawiera 98% naturalnych składników)

Harmonia i  Relaks    ________
Nastrojowa chwila    ________
Niebiańskie marzenie   ________
Szał uniesień     ________
Zakazany owoc    ________
Zmysłowa fantazja    ________
Aromat lawendyAromat lawendy    ________
Aromat paczuli     ________
Cynamon i Wanilia   ________
Cytrusowe orzeźwienie  ________
Drzewo sandałowe   ________
Zielona herbata    ________

Uwaga: Ilość olejów jednego rodzaju powinna być wielokrotnością liczby 3. Minimalne zamówienie 12szt.
      Ilość mydeł jednego rodzaju powinna być wielokrotnością liczby 5. Minimalne zamówienie 20szt.
                Ilość perfum (mix zapachów) powinna wynosić co najmniej 12 sztuk.

Naturalne mydła organiczne
(waga ok.90g)

Miód, jagoda cytrynowa      ________
Miód, mięta, bambus       ________
Pomarańcza, bazylia, cedr     ________
Cedr, bambus         ________
Cytryna, cyprysCytryna, cyprys         ________
Cynamon, cytryna        ________
Mięta zielona, mięta pieprzowa   ________
Zielona herbata, loofah      ________
Aloes, nagietek         ________
Miód, migdał, płatki owsiane    ________
Mięta zielona, pomarańcza     ________
Kawa arabska, cynamonKawa arabska, cynamon     ________
Cynamon, pomarańcza      ________
Anyż, cytryna         ________
Mięta zielona, eukaliptus        ________
Pomarańcza, cytryna       ________
Igły jodły, trawa vetiver      ________
Anyż, mięta          ________
Miód, kozie mlekoMiód, kozie mleko        ________
Magnolia, grejpfrut       ________
Pomarańcza, daktyl       ________
Lipa, mandarynka          ________
Grejpfrut, bazylia        ________
Lawenda, mąkla        ________
Lawenda, grejpfrut       ________
Lawenda, szałwiaLawenda, szałwia        ________
Imbir, bergamotka        ________
Lawenda, frankincense      ________
Lawenda, płatki owsiane     ________
Geranium, magnolia       ________
Drzewo herbaciane, rozmaryn    ________
Drzewo herbaciane, 
melia indyjska, aloesmelia indyjska, aloes       ________
Francuska glinka, 
nasiona marchwii        ________

Mydełka zapachowe
(tajlandzkie, waga ok.80g)

Czekolada      ________
Darszan       ________
Erotic        ________
Frezja        ________
Jabłko z cynamonem  ________Jabłko z cynamonem  ________
Kamasutra      ________
Kawa        ________
Konwalia       ________
Księżyc       ________
Lawenda      ________
Opium       ________
Orzech laskowyOrzech laskowy     ________
Owoce cytrusowe    ________
Różany ogród     ________
Słońce       ________
Wanilia       ________
Zielona herbata    ________
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