ClaryCalm™

Troostende Blend 10 ml
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OMSCHRIJVING
ClaryCalm™ heeft een kalmerend en rustgevend effect
wanneer het op de huid wordt aangebracht en brengt het
humeur gedurende de maand in evenwicht. Een blend om
op de huid aan te brengen van muskaatsalie, lavendel,
bergamot, romeinse kamille, cederhout, ylang ylang,
geranium, venkel, wortelzaad, palmarosa en vitex
essentiële oliën. ClaryCalm biedt een verkoelend effect
op de huid en helpt verhoogde emoties te kalmeren en
in balans te brengen.

TOEPASSINGEN
• Breng ClaryCalm aan tijdens verhitte momenten voor een
verkoelend, verzachtend effect.
• Breng aan op de buik voor een verzachtende massage
om verlichting te brengen.
• Breng aan onder de voeten om de emoties gedurende de
maand in balans te helpen brengen.
Ingrediënten: Salvia sclarea Scharlei-olie, Lavandula
angustifolia Lavendelolie, Olie uit de schil van Citrus
aurantium bergamia (Bergamot), Olie uit de bloemen
van Anthemis nobilis, Olie uit de bloemen van
Cananga odorata , Juniperus virginiana Olie,
Pelargonium graveolens Olie, Foeniculum vulgare
Venkelolie, Olie uit de zaden van Daucus carota sativa
(Wortel), Cymbopogon martini Olie, Vitex AgnusCastus Vruchtenolie, Linalool*, Limonen*, Geraniol*,
Citronellol*, Benzyl Benzoaat*, Benzyl Salicylate*

VOORNAAMSTE VOORDELEN
• ClaryCalm is speciaal ontworpen voor vrouwen en
helpt de stemming in balans te brengen en de hele
maand door verhoogde emoties te verzachten.

• Bewaar in je tas of op je nachtkastje voor gemakkelijk en
handig gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Uitsluitend voor gebruik op de huid. Breng aan op de huid
als parfum of huidverzorging of gebruik voor een massage.

WAARSCHUWINGEN
Kan een reactie van de gevoelige huid veroorzaken.
Buiten bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg een
arts als je zwanger bent of onder medische behandeling
staat. Vermijd contact met ogen, binnenoren en gevoelige
plekken. Vermijd zonlicht en UV-straling gedurende ten
minste 12 uur na het aanbrengen.

• Geeft een verkoelende sensatie op de huid.
• ClaryCalm kan worden gebruikt om emoties in
balans te brengen.

* Natuurlijke oliebestanddelen.
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