Stronger™

Ochranná Směs 10 ml v Kuličkovém Aplikátoru
INFORMACNÍ LIST O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Tato jedinečná posilující směs, obsahující oleje cedrové
dřevo, litsea, kadidlo a růže v šetrné a pohodlné formě v
kombinaci s frakcionovaným kokosovým olejem, má
výborné účinky na citlivou pokožku, a když je nejvíce
zapotřebí, zvýší psychickou odolnost. Litsea, jedna z
hlavních složek ve směsi Stronger, pomáhá udržet zdravou
a čistou pleť. Výrazná a povznášející vůně směsi Stronger
osvěží smysly a je ideální směsí pro každodenní
psychickou odolnost nebo pro dny, kdy se necítíte nejlépe.
Stronger jakožto směs olejů ze dřeva a květů lze označit
za dokonalou směs esenciálních olejů pro zdravou
pokožku ke každodennímu použití.

POUŽITÍ
• Když je pokožka přepjatá, použijte Stronger jako
pomocníka ke zklidnění a příjemnému pocitu pokožky,
přičemž současně posílíte její zdravý vzhled.

Složení: cedrové dřevo, litsea, ladidlo a růže v
základu z frakcionovaného kokosového oleje
Popis Vůní: výrazná, ostrá citronová, lehce
bylinková

HLAVNÍ VÝHODY
• Podporuje jasnou a zdravím kypící pleť
• Zmírňuje občasné podráždění pokožky
• Svou výraznou vůní povznáší náladu
• Posiluje pocity dobré pohody a vitality

• Přejíždějte kuličkou aplikátoru po rukou, kolenou a
chodidlech po dlouhém, fyzicky náročném dni.
• Stronger je skvělá směs, kterou je třeba mít po ruce
při namáhavých činnostech, protože pomáhá zklidnit
pokožku.
• Když je venku sychravo ohrožující zdraví, použijte
Stronger, abyste posílili pocit dobré pohody a vitality.

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

Stronger™

Ochranná 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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