Steady™

Uzemňující Směs 10 ml v Kuličkovém Aplikátoru
INFORMACNÍ LIST O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Uzemňující směs Steady, skvělá pro každodenní použití
nebo dle potřeby, má decentní, lákavou a lehce ovocnou
vůni, která může pomoci posílit pocity uvolnění a klidu.
Směs Steady čerpá z jedinečných přínosů esenciálních
olejů amyris, jedle balzámová, koriandr (semeno) a
Magnolie dokonale smíchaných s frakcionovaným
kokosovým olejem, aby působila zklidňujícím účinkem na
všechny typy pokožky. Amyris a Jedle balzámová jsou
hřejivé dřevité oleje podporující pocity útěchy. Když se
cítíte přetíženi, přejeďte aplikátorem se směsí Steady po
zátylku nebo zápěstí a zhluboka se nadechněte, naleznete
tak rovnováhu. Steady je skvělá každodenní směs, která
povznáší náladu a zmírňuje podrážděnou pokožku.

POUŽITÍ
• Díky své schopnosti zklidnit pokožku a emoce se může
Steady používat ve chvílích úzkosti a tísně, kdy ztiší
mysl a upokojí tělo.
Složení: amyris, jedle balzámová, koriandr a
magnólie v základu z frakcionovaného kokosového
oleje
Popis Vůní: piniová, ovocná, lehce dřevitá

HLAVNÍ VÝHODY
• Podporuje snahy o klidnou a vyrovnanou náladu
• Zesiluje pocit uvolnění celého těla
• Pomáhá soustředit vaši mysl na to, co je
nejdůležitější

• Použijte směs Steady k posílení pocitů klidu a míru po
celý den.
• Po dni nabitém událostmi naneste směs dozadu na šíji
nebo na chodidla k posílení pocitů vyrovnanosti.

NÁVOD K POUŽITÍ
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

Steady™

Uzemňující Směs 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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