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HLAVNÉ ÚČINKY

• Brave obsahuje kombináciu esenciálnych olejov 
Divoký pomaranč, Amyris, Osmant a Škorica a 
Frakcionovaného kokosového oleja.

• Zmes je po nanesení na pokožku určená na 
povzbudenie zmyslov hrejivou výraznou arómou a 
podporenie pocitov sebaistoty, odvahy a viery vo 
vlastné schopnosti.

• Receptúra bola vytvorená na pomoc pri zvládaní 
pocitov občasného znepokojenia. Používateľovi 
dodáva pocit odvahy, keď to potrebuje, v praktickej 
guľôčkovej fľaši.

Brave™

Zmes pre odvahu  10 ml
INFORMAČNÝ HÁROK O 

PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
Začnite každý deň so sebadôverou a vierou. Skombinujte 
zmes pre odvahu Brave s vašimi pozitívnymi afirmáciami. 
Vďaka optimistickej a teplej aróme je Brave vynikajúcou 
zmesou na povzbudenie a posilnenie, keď sa cítite bez 
motivácie. Skôr ako sa popasujete s veľkými (alebo malými) 
životnými situáciami, naneste si Brave guľôčkou na spodnú 
časť chodidiel a rúk, aby ste navodili pocit odvahy a 
pozitívne sa naladili. Získate tak uistenie, že dokážete 
zvládnuť čokoľvek. 

POUŽITIE
• Naneste guľôčkou na zápästia, aby ste povzbudili pocity 

odvahy a sebaistoty.

• Naneste Brave na podporu pokoja po celý deň.

• Začnite svoje ráno nanesením zmesi Brave na spodnú 
časť chodidiel na povzbudenie pozitívnych emócií.

• Použite pred novými alebo neobvyklými situáciami, alebo 
len na začiatku dňa, aby ste povzbudili odvahu a sebaistotu.

• Noste fľaštičku zmesi Brave v taške, aby ste ju mohli 
jednoducho a prakticky použiť vždy, keď potrebujete 
podporiť pozitívne pocity.

NÁVOD NA POUŽITIE
Len na vonkajšie použitie. Pomocou guľôčky naneste na 
pokožku na parfumovanie a starostlivosť o pleť alebo na 
masáž. Určené na použitie pod dohľadom dospelej osoby.

UPOZORNENIE 
Uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky. Možná 
citlivosť pokožky. Ak ste pod lekárskym dohľadom, konzultujte 
užívanie s vaším lekárom. Vyhnite sa kontaktu s očami, 
vnútornou časťou uší, ústami a citlivými časťami tela. 

Zloženie: Olej Cocos Nucifera (kokos), olej zo šupky 
Citrus Aurantium Dulcis (pomaranč), olej z kôry 
Amyris Balsamifera, výťažok z kvetov Osmanthus 
Fragrans, olej z kôry Cinnamomum Zeylanicum, 
limonén*, geraniol*, linalool*

*Zložky prirodzene sa vyskytujúce v oleji.


