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HLAVNÍ VÝHODY

• Směs Brave obsahuje esenciální oleje Planý 
pomeranč, Amyris, Vonokvětka a Skořice ve směsi 
s frakcionovaným kokosovým olejem.

• Vytvořena k povzbuzení smyslů při aplikaci na 
pokožku díky své hřejivé, aromatické vůni na 
posílení pocitů sebejistoty, odvahy a sebedůvěry.

• Vytvořena k napomáhání zvládání pocitů 
příležitostného neklidu, dodává svému uživateli 
v případě potřeby pocit odvahy. Je balena 
v praktické lahvičce s kuličkovým aplikátorem.

Brave™

Směs pro odvahu  10 ml
INFORMAČNÍ LIST O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Vkročte do každého dne s jistotou a vírou, jestliže použijete 
směs pro odvahu Brave při praktikování pozitivních 
afirmací. Díky své výrazné a hřejivé vůni je směs Brave 
ideální, potřebujete-li povzbudit a dodat sílu, když cítíte, že 
vám chybí motivace. 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
• Naneste kuličkovým aplikátorem na zápěstí, abyste 

podpořili pocity odvahy a sebedůvěry.

• Naneste směs Brave pro zachování klidu po celý den.

• Začněte ráno nanesením směsi Brave na chodidla 
k posílení pozitivních emocí 

• Použijte ji také před každou novou či jinou zvláštní situací 
nebo jen na začátku nového dne, potřebujete-li si dodat 
odvahu a pocit sebedůvěry.

• Lahvičku směsi Brave noste vždy ve své tašce, abyste ji 
mohli snadno a šikovně použít, kdykoli si budete 
potřebovat navodit pozitivní pocity.

NÁVOD K POUŽITÍ
Pouze k použití na pokožku. Naneste kuličkovým 
aplikátorem na pokožku jako parfém a pro péči o pokožku 
nebo masáž. Určeno k použití pod dohledem dospělého.

UPOZORNĚNÍ 
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. 

Složení: Olej z Cocos nucifera (kokos), olej ze slupek 
Citrus aurantium dulcis, olej z kůry Amyris 
balsamifera, extrakt z květů Osmanthus fragrans, 
olej z kůry Cinnamomum zeylanicum, limonen*, 
geraniol*, linalool*

*Přirozeně se vyskytující olejové sloučeniny


