Brave™

Směs pro Odvahu 10 ml v Kuličkovém Aplikátoru
INFORMAČNÍ LIST O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Vkročte do každého dne s jistotou a vírou, jestliže použijete
směs pro odvahu Brave při praktikování pozitivních
afirmací. Přejíždějte kuličkou směsi Brave vzadu po šíji a po
pulsních bodech k obnově sil a pozitivního naladění. Brave
obsahuje oleje planý pomeranč, amyris, vonokvětka a
skořice odborně smíchané s frakcionovaným kokosovým
olejem a umožňuje šetrné a rychlé použití. Díky své výrazné
a hřejivé vůni je směs Brave ideální, potřebujete-li
povzbudit a dodat sílu, když cítíte, že vám chybí motivace.
Směs Brave obsahuje jedinečný esenciální olej ze dřeva
stromu amyris, který pomáhá vytvořit klidné prostředí.
Máte-li před sebou velkou (či menší) životní zkoušku,
přejeďte kuličkou Brave po chodidlech a hřbetech rukou
pro posílení odvahy a pozitivního myšlení společně s
pocitem jistoty, že dokážete zvládnout cokoli.

POUŽITÍ
• Používejte směs pro odvahu Brave pohodlně v průběhu
celého dne, abyste navodili pocity důvěry.
Složení: planý pomeranč, amyris, vonokvětka a
skořice v základu z frakcionovaného kokosového
oleje
Popis Vůní: hřejivá citrusová, květová, s
kořeněným nádechem

HLAVNÍ VÝHODY

• Směs Brave také použijte před každou novou nebo
jinou zvláštní situací, potřebujete-li si dodat odvahu a
pocit sebedůvěry.

NÁVOD K POUŽITÍ

• Povzbuzuje a oživuje smysly

Použití Jako Vůně: Přejeďte kuličkou po špercích
fungujících jako difuzéry, po přírodním dolomitu nebo
lávových kamenech.

• Podporuje pozitivní náladu, jestliže se nanese
dozadu na šíji a na pulsní body

Použití na Pokožku: Naneste na požadované místo. Určeno
k použití pod dohledem dospělého.

• Posiluje pocity sebejistoty, odvahy a sebedůvěry

UPOZORNĚNÍ

Brave™

Uchovávejte mimo dosah dětí do 3 let. Může dojít ke
zvýšené citlivosti kůže. Jste-li v lékařském ošetření, měli
byste se poradit se svým lékařem. Zamezte styku s očima,
vnitřkem uší, ústy a s citlivými místy na pokožce.

Směs pro Odvahu 10 ml v
Kuličkovém Aplikátoru

Číslo Dílu: 60206618

Všechna slova označená symbolem ochranné známky nebo zapsané ochranné známky jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti dōTERRA Holdings, LLC

©2019 dōTERRA Holdings, LLC Brave PIP CS 060319

