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PRODUKT BESKRIVELSE 
Deep Blue™ lindrende blanding forener eteriske oljer som 
er kjent for å lindre og kjøle ned ledd og muskler. 
Wintergreen og Peppermint virker sammen for å lindre 
smerte, spesielt etter en intens treningsøkt. Disse eteriske 
oljene virker beroligende og tilbyr ryggen, beina og føttene 
komfort.

BRUKSOMRÅDER
• Bruk Deep Blue i en massasje for å dra nytte av oljens 

lindrende og avkjølende egenskaper. 

• Tynn Deep Blue ut med Fractionated Coconut Oil og 
masser barnas bein. 

• Påføres føtter og knær før og etter trening for en 
oppkvikkende og avkjølende effekt. 

• Gni den eteriske oljeblandingen Deep Blue på fingre, 
håndledd, skuldre og nakke etter mange timer  
foran datamaskinen.

• Etter en lang løpetur kan du tynne ut et par dråper Deep 
Blue lindrende blanding i Fractionated Coconut Oil og 
massere ønskede områder. 

• Masser oljen på den nederste delen av ryggen etter en 
lang dag.

BRUKSANVISNING
Til massasje, bland 5 dråper med 10 ml baseolje. Til et bad, 
bland 5 dråper med 5 ml baseolje. Til parfymering, bland 1 
dråpe med 10 dråper baseolje. Kun for utvortes bruk.

FORHOLDSREGLER 
Hudirritasjon kan forekomme. Oppbevares utilgjengelig for 
barn. Rådfør deg med legen din hvis du er gravid eller i 
behandling. Unngå kontakt med øyne, de indre delene av 
øret og sensitive områder.
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Deep Blue™

Lindrende Blanding  5 ml

DE VIKTIGSTE EGENSKAPENE

• Denne lindrende kombinasjon av eteriske oljer av 
CPTG™-kvalitet (Certified Pure Tested Grade) bidrar 
til å løse opp spenninger. 

• Deep Blue virker lindrende på ledd og avkjølende 
på muskler. 

• Blandingen skaper en avkjølende fornemmelse når 
den påføres huden for å gi målrettet komfort. 

• Påfør oljeblandingen som en del av en beroligende 
massasje etter en lang dag.

Ingredienser: Olje av bladene på Gaultheria 
procumbens (krypberglyng), olje av barken på 
Cinnamomum camphora (kamfer), olje av Mentha 
piperita (peppermynte), olje av blomsten på Cananga 
Odorata, olje av blomsten på Helichrysum italicum, 
olje av blomsten på Tanacetum annuum, olje av 
blomsten på Chamomilla recutita (kamille), 
blomsterekstrakt fra Osmanthus fragrans, 
benzylbenzoat*, benzylsalisylat*, eugenol*, 
farnesol*, geraniol*, limonen*, linalool*.

*Naturlig forekommende oljeforbindelser.


