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Ingrediënten: Gaultheria Procumbens 
(Wintergroen) Bladolie Cinnamomum Camphora 
Kamferolie, Mentha Piperita Pepermuntolie, 
Cananga Odorata Bloemenolie, Olie uit 
bloemen/blaadjes/stelen van Helichrysum 
Italicum, Olie uit bloemen/blaadjes/stelen van 
Tanacetum Annuum, Osmanthus Fragrans 
Bloemenextract, Chamomilla Recutita 
(Matricaria) Olie, Limonene*, Benzyl Benzoate*, 
Linalool*, Farnesol*, Benzyl Salicylate*, 
Eugenol*, Geraniol*

Deep Blue™ Roll-On
Kalmerende Blend  10 ml

• Deep Blue zorgt voor een verzachtende werking 
die de gewrichten verlichting biedt en de spieren 
verkoeling geeft

• Geeft een tintelend gevoel bij gericht aanbrengen 
op de huid

• Gebruik na een lange dag voor een kalmerende 
massage

• Dezelfde voordelen als de Deep Blue Blend in een 
handige roller

PRODUCTBESCHRIJVING
Deep Blue Roll-On verenigt alle kwaliteiten van Deep Blue 
essentiële olie in een handige rolapplicator. Wintergroen, 
Kamfer, Pepermunt, Ylang Ylang, Helichrysum, Blauw 
Boerenwormkruid, Blauwe Kamille en Osmanthus hebben 
verenigde kalmerende krachten, vooral na een intensieve 
training. Deze essentiële oliën ondersteunen de rug, benen 
en voeten

GEBRUIK
• Gebruik Deep Blue olie bij een massage om te profiteren 

van het kalmerende en verkoelende effect

• Breng het aan onder je voeten en op je knieën voor en 
na inspanning voor een verkwikkend en verkoelend 
effect

• Probeer Deep Blue essentiële olie eens aan te brengen 
op je vingers, polsen, schouders en nek na een lange 
dag achter de computer

• Verdun na een lange hardloopronde de Deep Blue Roller 
met Gefractioneerde Kokosolie en masseer het product 
in op de gewenste gebieden

• Na een lange dag op de lage rug masseren

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

WAARSCHUWINGEN 
Mogelijke gevoelige reactie van de huid. Buiten bereik 
van kinderen bewaren. Raadpleeg een arts als je 
zwanger bent of onder medische behandeling staat. 
Vermijd contact met de ogen, binnenkant van de oren en 
gevoelige gebieden.

*Naturally occurring oil compounds


