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Skin care use 

          Beside the use with massage the oil is famous for it’s therapeutic effects for the 

use with many skin conditions like Eczema, dry skin, painful red skin and psoriasis. It may 

help a lot for old and young people to get your skin in top shape condition. You can use 

the oil directly on the skin or use in bath as a natural bath oil. The oil is nourish the skin 

while you take a bath and your skin will feel very soft and healthy afterwards.  Sawasdee 

oil nourishes the skin and your skin will absorb the precious oil right away. You can use 

the oil for the whole body and for your face. The oil is also suitable for use after sun 

bathing and for taking care the skin after swimming in the pool or sitting in a Jacuzzi. 

Give this wonderful oil a try and we are sure you love it’s scent and the way it takes care 

your skin. No chemicals added so sawasdee oil is harmless to use. 
 

 

          Buiten het gebruik als massageolie is deze olie fantastisch door de therapeutische 

effecten op de huid en voor het gebruik bij vele huidproblemen als eczeem, droge huid, 

pijnlijke rode huid en psoriasis. De olie helpt jonge en oude mensen hun huid in topcondi-

tie te houden Je kunt de olie direct op de huid toepassen of in bad gebruiken. De olie 

voed de huid tijdens het baden en de huid voelt erg zacht en gezond daarna. Sawasdee 

olie verzorgt de huid intensief en de olie wordt snel door de huid opgenomen. De olie is 

toepasbaar op de huid en op het gezicht. Bijzonder geschikt voor na het zonnebaden om 

de huid te hydrateren, of na het zwemmen in het zwembad of het zitten in de Jacuzzi. 

Probeer deze fantastische olie en we weten zeker dat U van de geweldige werking op uw 

huid en de bijzondere geur gaat houden. Geen chemicaliën toegevoegd.    
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