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HUVUDSAKLIG ANVÄNDNING

• Brave innehåller de essentiella oljorna Wild 
Orange, Amyris, Osmanthus och Cinnamon i 
kombination med Fractionated Coconut Oil.

• Den varma, djärva doften är utformad för att 
stärka sinnena och stimulera till självförtroende, 
mod och självtillit vid utvärtes applicering på 
huden.

• Utformad för att hjälpa till att hantera tillfällig oro 
och ge användaren en känsla av mod vid behov i 
en praktisk roll-on-flaska.

Brave™

Courage Blend  10 ml
PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBESKRIVNING
Börja varje dag med styrka och självförtroende genom att 
kombinera Brave Courage Blend med din positiva 
affirmationer. Med sin ljusa och varma doft är Brave den 
perfekta blandningen för att pigga upp och stärka dig när 
du känner dig omotiverad. Innan du tacklar livets stora 
(eller små) utmaningar kan du applicera Brave på 
fotsulorna för stimulera till mod och positivitet och en 
känsla av att du kan åstadkomma vad som helst. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Applicera på handlederna för att främja mod och 

självförtroende.

• Använd Brave för att främja lugn under hela dagen.

• Börja dagen genom att applicera Brave på fotsulorna för 
att stimulera positiva känslor.

• Använd före nya eller ovanliga situationer eller bara för 
att börja dagen med större mod och självförtroende.

• Förvara en flaska Brave i väskan när du enkelt och 
bekvämt behöver stimulera positiva känslor.

ANVÄNDNING
Endast för utvärtes bruk. Rolla på huden som parfym och 
hudvård eller vid massage. Användning bör övervakas av 
en vuxen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
Förvaras utom räckhåll för barn under tre år. Risk för 
hudkänslighet. Rådgör med läkare om du står under 
läkarvård. Undvik ögon, inneröron, mun och känsliga 
områden. 

Innehåll: Olja av Cocos nucifera (kokosnöt), olja av 
Citrus aurantium dulcis-skal (apelsin), olja av Amyris 
balsamifera-bark, blomextrakt från Osmanthus 
fragrans, olja av Cinnamomum zeylanicum-bark, 
limonen*, geraniol*, linalool*

*Naturligt förekommande oljeföreningar.


