Thinker™

Směs na Soustředění 10 ml v Kuličkovém Aplikátoru
INFORMACNÍ LIST O PRODUKTU

POPIS PRODUKTU
Směs na soustředění Thinker, ideální pro každého a pro
každodenní použití, je optimálním pomocníkem v prostředí,
které je plné rušivých podnětů.Thinker, jejímž posláním je
posílit schopnost udržet bdělou a jasnou mysl, je skvělým
společníkem v situacích, kdy je nutné udržet pozornost a
soustředit se. Thinker je přírodní prostředek, jak se cítit
bdělejší, díky svému složení esenciálních olejů vetiver, máta
peprná, mandarinka klementina a rozmarýn v dokonalé
kombinaci s frakcionovaným kokosovým olejem vhodným
pro citlivou pokožku. Přejeďte kuličkou směsí Thinker po
spáncích, zápěstí a vzadu po šíji, pomůže vám vnést jasno
do konkrétní situace. Díky povznášejícím přínosům
Mandarinky klementiny Thinker pomáhá podpořit snahu
vytrvat v rozdělané práci. Unikátní aroma, bylinkové a
nasládlé, pomáhá vyjasnit nepřehledné a zmatené situace.
Abyste vytvořili nápomocné a pozitivní prostředí pro větší
kreativitu a soustředěnost, zařaďte Thinker do svého
každodenního studijního režimu.
Složení: vetiver, máta peprná, mandarinka
klementina a rozmarýn v základu z frakcionovaného
kokosového oleje
Popis Vůní: zemitá, mátová, bylinková

HLAVNÍ VÝHODY
• Podporuje úsilí, například u dětí s obtížemi udržet
pozornost a setrvat v činnosti
• Vštěpuje umění bdělé mysli
• Posiluje pocity víry

POUŽITÍ
• Mějte Thinker po ruce ve své kabelce nebo v batůžku
dítěte a naneste směs odpoledne pro zajištění
pozornosti a vytrvalosti při plnění úkolů.
• Použijte Thinker, když potřebujete pozitivní vzpruhu.
• Když použijete směs Thinker při učení, napomůžete
vstřebání učiva a podpoříte kreativitu.
• Přejeďte kuličkou po zápěstí nebo rukou a vdechujte,
posílíte jasnou mysl.

NÁVOD K POUŽITÍ
Použití jako vůně: Přejeďte kuličkou po špercích fungujících
jako difuzéry, po přírodním dolomitu nebo lávových kamenech.
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Číslo dílu: 60208301

Použití na pokožku: Naneste na požadované místo. 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.
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