Rescuer™

Směs pro Úlevu 10 ml v Kuličkovém Aplikátoru
INFORMACNÍ LIST O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Po rušném a činorodém dni naneste směs pro úlevu
Rescuer na dětské nožky, které aby se dobře vyvíjely, si
potřebují odpočinout po běhání a zklidnit unavené svaly.
Kopaiva, levandule, máta peprná a zanthoxylum jsou
odborně smíseny s frakcionovaným kokosovým olejem, aby
přinesly zklidnění a posílily odolnost, přičemž jsou
dostatečně šetrné k citlivé pokožce. Po cvičení nebo po
dlouhém dni naplněném fyzickou námahou přejeďte
aplikátorem se směsí Rescuer po svých nohou, rukou či
ramenou, abyste navodili příjemné pocity pohody a úlevy.
Zanthoxylum, esenciální olej jedinečný pro tuto směs
dōTERRA, může pomoci zklidnit a ukonejšit. Rescuer má
osvěžující, ale i zklidňující vůni, která podporuje ztišení.

POUŽITÍ
• Naneste směs Rescuer na dětské nožky před spaním
nebo po namáhavé pohybové aktivitě.

Složení: esenciální oleje kopaiva, levandule, máta
peprná a zanthoxylum v základu z frakcionovaného
kokosového oleje
Popis Vůní: dřevitá, mátová, květová

• Pro zmírnění pocitů napětí nanášejte na spánky a
dozadu na šíji.
• Vmasírujte do pokožky ramenou, šíje a zad pro zážitek
příjemné a konejšivé pohody.

NÁVOD K POUŽITÍ

HLAVNÍ VÝHODY
• Pomáhá navodit pocity jistoty
• Příjemné a zklidňující účinky na pokožku
• Posiluje pocity vitality a pohody

Použití Jako Vůně: Přejeďte kuličkou po špercích
fungujících jako difuzéry, po přírodním dolomitu nebo
lávových kamenech.
Použití na Pokožku: Naneste na požadované místo. Určeno
k použití pod dohledem dospělého.

UPOZORNĚNÍ

Rescuer™

Směs pro Úlevu 10 ml
v Kuličkovém Aplikátoru

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.
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