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PRIMÆRE FORDELE

• Brave indeholder æteriske olier fra vild appelsin, 
amyris, osmanthus og kanelbark kombineret med 
fraktioneret kokosolie.

• Designet til at opkvikke sanserne med dens 
varme, pikante aroma, når den påføres udvortes, 
for at fremme følelser af selvtillid, mod og tro på 
dig selv.

• Sammensat til at hjælpe med at styre 
lejlighedsvise følelser af ængstelse og give 
brugeren en følelse af mod ved behov med en 
praktisk roll-on flaske.

Brave™

Modgivende Blanding  10 ml
PRODUKTINFORMATIONSSIDE

PRODUKTBESKRIVELSE
Start hver dag med selvtillid og overbevisning ved at 
kombinere Brave Modgivende Blanding med dine øvelser i 
positiv bekræftelse. Med en lys og varm aroma er Brave 
den perfekte blanding til at kvikke dig op og styrke dig selv, 
når du føler dig umotiveret. Rul Brave på under fødderne og 
bag på hænderne, inden du skal takle livets store (eller 
små) øjeblikke, for at skabe mod, positivitet og en 
sikkerhed om, at du kan opnå alt. 

ANVENDELSER
• Rul den på håndleddene for at booste følelser af mod  

og selvtillid.

• Påfør Brave for at opmuntre til ro i løbet af dagen.

• Start din morgen med at komme Brave på under 
fødderne for at booste positive følelser.

• Brug inden nye og anderledes situationer eller blot til  
at starte din dag, for et boost af mod og selvtillid.

• Hav en flaske Brave i din taske, så du nemt og bekvemt 
kan bruge den, når du har brug for at fremme positive 
følelser.

BRUGSANVISNING
Kun til udvortes brug. Rul den på huden for at bruge den 
som parfume og hudpleje eller massage. Må kun anvendes 
under opsyn af en voksen.

ADVARSLER 
Opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Mulig 
hudoverfølsomhed. Hvis du er i medicinsk behandling, skal 
du konsultere din læge. Undgå kontakt med øjne, indre øre 
og sensitive områder. 

Ingredienser: Cocos Nucifera (kokos) olie, Citrus 
Aurantium Dulcis (appelsin) olie fra skallen, Amyris 
Balsamifera olie fra barken, Osmanthus Fragrans 
blomsterekstrakt, Cinnamomum Zeylanicum olie fra 
barken, limonene*, geraniol*, linalool*

*Naturligt forekommende olieforbindelser.


