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yağlarınızı seçmek
Eğer başlamaya istekliyseniz ve masajda daha önce hiç bitkisel yağ kullanmadıysanız,
önünüzdeki seçenekler şaşırtıcı görünebilir. Fakat 66-69. sayfalardaki taşıyıcı ve
bitkisel yağlar ve aşağıdaki tavsiyeler, seçeneklerinizi organize etmenize yardımcı
olabilir. Sadece şunu hatırlayın: bunlar sadece kendi deneyimleriniz için başlama
noktalarıdır. Siz cilt tipinizin hangisi olduğunu kendi kendinize belirleyebilirsiniz- eğer
doku testini henüz yapmadıysanız şimdi yapın (bkn. sayfa 17)

normal cilt
AMAÇ Normal kalmasını sağlamak ve beslemek

TAŞIYICI YAĞ 1 yemek kaşığı tatlı badem veya zeytin yağı

BİTKİSEL YAĞ* Aşağıdakilerden herhangi üçünü seçin, her birinden üç damla
kullanın: solucan otu, lavanta, yasemin, portakal çiçeği, gül
otto1, gül ağacı ve sandal ağacı

TAVSİYE EDİLEN KARIŞIMLAR

1. Temizlemek için lavanta ve gül ağacı, sulandırmak için
solucan otu

2. Sulandırmak ve sıkılaştırmak için gül otto, doğal yağ
salgısını dengelemek için gül ağacı ve sandal ağacı.

1 gül özü kimyasal ayrıştırmayla elde edilir. Gül özü, tavsiye edilen şekli olan, ikinci dereceye

(otto) buhar damıtma ile indirgenir.

kuru cilt
AMAÇ Serinletmek ve sulandırmak

TAŞIYICI YAĞ 1 yemek kaşığı çekirdek veya ıhlamur çiçeği veya zeytin veya
yukarıdakilerden birinin ¾ ve ¼ buğday özü veya zembil.

BİTKİSEL YAĞ Aşağıdakilerden herhangi üçünü seçin, her birinden üç damla
kullanın: adaçayı, frankisen, solucan otu, lavanta, Roma papatyası,
gül otto, sandal ağacı.

TAVSİYE EDİLEN KARIŞIMLAR

1. Sulandırmak için solucan otu; serinletmek için Roma
papatyası;  doğal yağ salgısını dengelemek için sandal ağacı.

2. Serinletmek için Roma papatyası; sulandırmak için adaçayı;
onarmak ve kırışıklıkları önlemek için frankisen.

yağlı cilt
AMAÇ Temizlemek ve gözenekleri kapamak

TAŞIYICI YAĞ 1 yemek kaşığı fındık veya zeytin veya altıncık veya
yukarıdakilerden bir tanesinin ¾ ve ¼ jojobo veya makadan
cevizi.

BİTKİSEL YAĞ Aşağıdakilerden herhangi ikisini seçin, her birinden beş damla
kullanın: sedir ağacı, papatya (herhangi bir tipi), solucan otu,
lavanta, mandalina, mürsafi, niaouli2, idris otu, paçuli, gül ağacı.

TAVSİYE EDİLEN KARIŞIMLAR
1. Gözenekler için servi ağacı; iltihaplanma için papatya.
2. Sulandırmak için solucan otu; temizlemek için lavanta,

rahatsızlığı düzenlemek ve serinletmek için lavanta.
2 (melaleuca viridiflora); Doğu Hindistan’da yetişen, yaprak dökmeyen bir ağaççık ve bundan elde edilen
    keskin yağ.

* Essentıal oil, bitkisel yağ uçucu yağ olarakda adlandırılmaktadır.



karma cilt
AMAÇ Temizlemek ve sulandırmak

TAŞIYICI YAĞ 1 yemek kaşığı fındık veya binbir direk otu veya zeytin veya
ıhlamur çiçeği

BİTKİSEL YAĞ Aşağıdakilerden herhangi üçünü seçin, her birinden üç damla
kullanın: sedir ağacı, papatya (herhangi bir tipi), servi, solucan
otu, lavanta, mürsafi, idris otu, gül otto, sandal ağacı, çay ağacı

TAVSİYE EDİLEN KARIŞIMLAR
1. Düzenlemek için servi ağacı; rahatsızlığı sakinleştirmek için

papatya; sulandırmak için solucan otu.
2. Rahatsızlığı serinletmek için lavanta; onarmak için mürsafi;
sıkılaştırmak ve dengelemek için sandal ağacı.

yaşlanan cilt
AMAÇ Sulandırmak, beslemek ve sıkılaştırmak

TAŞIYICI YAĞ 1 yemek kaşığı avokado veya kayısı çekirdeği veya ıhlamur çiçeği
veya zeytin veya yukarıdakilerden birinden ¾ yemek kaşığı ve ¼
yemek kaşığı buğday özü veya zembil veya makadan cevizi

BİTKİSEL YAĞ Aşağıdakilerden herhangi ikisini seçin, her birinden beş damla
kullanın: adaçayı, servi, frankisen, solucan otu, lavanta, portakal
çiçeği, idris otu, gül otto, sandal ağacı.

TAVSİYE EDİLEN KARIŞIMLAR
1. Sulandırmak ve düzenlemek için adaçayı; sıkılaştırmak için

portakal çiçeği.
2. Yeniden yapılandırmak için idris otu; sulandırmak ve
sıkılaştırmak için gül otto.
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