
• A Mistura de Enraizamento Steady tem um aroma 
suave, acolhedor e ligeiramente frutado que pode 
ajudar a acalmar as emoções quando aplicada 
topicamente.

• Esta mistura inclui os óleos essenciais de Amyris, 
Abeto Balsâmico, Coentro (semente) e Magnólia 
numa base de Óleo de Coco Fracionado.

• Promove uma sensação de calma e de equilíbrio do 
estado de espírito.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

PÁGINA DE INFORMAÇÃO DO 
PRODUTO
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Ingredientes: Óleo de Cocos Nucifera (Coco), Óleo 
de Casca de Amyris Balsamifera, Óleo de Casca de 
Abies Balsamea (Bálsamo do Canadá), Óleo de 
Semente de Coriandrum Sativum (Coentro), Óleo de 
Flor de Michelia Alba, Linalol*, Limoneno*

Steady™

Mistura de enraizamento  10 ml

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Perfeita para uma utilização diária ou conforme necessário, 
a mistura Steady tem um aroma suave, acolhedor e 
ligeiramente frutado. A mistura Steady aproveita os 
benefícios únicos de óleos essenciais como Amyris, Abeto 
Balsâmico, Coentro (semente) e Magnólia para 
proporcionar um efeito calmante quando aplicada 
topicamente. Aplique a mistura Steady na nuca ou nos 
pulsos para equilibrar o seu estado de espírito.

UTILIZAÇÕES
• Aplique na nuca quando se sentir tenso para ajudar a 

acalmar as emoções. 

• Aplique nos pulsos e nas mãos para promover uma 
sensação de tranquilidade.

• Aplique na planta dos pés do seu filho para promover 
paz antes de ir para a escola.

• Aplique na nuca ou na planta dos pés após um dia 
intenso ou antes de deitar.

INDICAÇÕES DE USO
Aplique na área desejada. Utilizar com a supervisão de  
um adulto.

PRECAUÇÕES 
Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos. 
Possível sensibilidade da pele. Se estiver a receber 
cuidados médicos, consulte o seu médico. Evitar o contacto 
com os olhos, ouvidos, boca e áreas sensíveis. 

*Compostos de óleo naturais.


