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ОСНОВНИ ПОЛЗИ

• Brave включва етеричните масла Wild Orange 
(Див портокал), Amyris (Амирис), Osmanthus 
(Османтус) и Cinnamon (Канела), комбинирани  
с Fractionated Coconut Oil (Фракционирано 
кокосово масло).

• Създаден е да ободрява сетивата със своя топъл, 
изискан аромат; когато се нанася локално, 
насърчава чувства на увереност, смелост и вяра 
в себе си.

• Формулиран е да помага при случайната поява 
на чувства на като тревога и безпокойство, като 
дава на потребителя усещане за смелост в 
удобна рол-он бутилка, когато е необходимо.

Brave™

Придаващ увереност бленд  10 ml
ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА ЗА 

ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Започнете всеки ден с увереност и вяра, като съчетаете 
придаващия увереност бленд Brave с упражнения за 
позитивно мислене. Със своя ярък и топъл аромат, Brave 
е перфектният бленд, който ще Ви ободри и ще Ви даде 
сили, когато не се чувствате мотивирани. Преди да се 
захванете с големите (или малки) задачи, нанесете Brave 
на долната част на стъпалата си и на гърба на дланите си, 
за да се сдобиете с кураж и позитивизъм, с увереността, 
че можете да постигнете всичко. 

УПОТРЕБИ
• Поставете върху китките, за да засилите чувствата за 

смелост и увереност.

• Нанесете Brave, за да насърчите спокойствието през 
целия ден.

• Започнете сутринта си, като поставите Brave на 
долната част на стъпалата, за да засилите 
положителните емоции.

• Използвайте преди нови или различни ситуации или 
просто да започнете деня си, за да увеличите 
смелостта и увереността си.

• Дръжте бутилка Brave в чантата си за лесна и удобна 
употреба винаги, когато се налага да насърчавате 
положителни чувства.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Само за локална употреба. Нанесете върху кожата за 
парфюмиране и грижа или масаж на кожата. Да се 
употребява под надзора на възрастни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Пазете далеч от деца под 3-годишна възраст. Възможна 
чувствителност на кожата. Ако сте под лекарско 
наблюдение, се консултирайте с Вашия лекар. Избягвайте 
контакт с очите, вътрешната част на ушите и 
чувствителните зони. 

Съставки: Масло от Cocos Nucifera (кокос), масло от 
кората на Citrus Aurantium Dulcis (портокал), масло 
от кората на Amyris Balsamifera, масло от 
цветовете на Osmanthus Fragrans, масло от кората 
на Cinnamomum Zeylanicum, лимонен*, 
гераниол*, линалол*

*Естествени съставки на маслото


