Deep Blue™

Lindrende Blanding 5 ml

PRODUKTINFORMATIONSSIDE

PRODUKTBESKRIVELSE
Deep Blue Lindrende Blanding bringer otte æteriske olier
sammen, som er kendt for at berolige og køle led og
muskler. Vintergrøn og pebermynte bruges især sammen til
at lindre, især efter intens træning. Disse æteriske olier
giver lindrende fordele og beroliger ryg, ben og fødder.

ANVENDELSER
• Brug Deep Blue-olien i en massage for at drage fordel
af dens lindrende og kølende egenskaber.
• Fortynd Deep Blue med fraktioneret kokosolie, og
massér den på børns ben.
• Påfør på fødder og knæ før og efter motion for en
opkvikkende og kølende effekt.
• Når du har siddet ved computeren i mange timer, så gnid
den æteriske olieblanding Deep Blue på dine fingre,
håndled, skuldre og i nakken.
Ingridienser: Gaultheria Procumbens (vintergrøn) olie
fra blad, Cinnamomum Camphora (kamfor) olie fra
bark, Mentha Piperita (pebermynte) olie, Cananga
Odorata, olie fra blomsten, Helichrysum Italicum
(evighedsblomst) blomsterolie, Tanacetum Annuum
blomsterolie, Chamomilla Recutita (kamille)
blomsterolie, Osmanthus fragrans blomsterekstrakt,
Benzylbenzoat*, Benzylsalicylat*, Eugenol*,
Farnesol*, Geraniol*, Limonene*, Linalool*

PRIMÆRE FORDELE
• Denne lindrende kombination af olier med CPTG
Certificeret Testet Renhedsgrad hjælper med at
løsne spændinger.
• Deep Blue giver en lindrende effekt, som lindrer
led og køler muskler.

• Når du har været ude på en lang løbetur, så fortynd et par
dråber Deep Blue Lindrende Blanding i fraktioneret
kokosolie, og massér blandingen på de ønskede områder.
• Massér på lænden efter en lang dag.

BRUGSANVISNING
Udvortes: Bland 5 dråber med 10 ml bærerolie til massage.
Bland 5 dråber med 5 ml bærerolie til bade. Bland 1 dråbe
med 10 dråber bærerolie til parfumering. Kun til udvortes
brug.

ADVARSLER
Mulig hudoverfølsomhed. Opbevares utilgængeligt for børn.
Spørg din læge til råds, hvis du er gravid eller modtager
behandling. Undgå kontakt med øjne, indre øre og sensitive
områder.

• Skaber en kølende fornemmelse, når den påføres
huden for at give målrettet komfort.
• Påføres som en del af en lindrende massage efter
en lang dag for at opleve de lindrende fordele.

*Naturligt forekommende olieforbindelser.
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