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VOORNAAMSTE VOORDELEN

• Gemaakt van de Deep Blue gepatenteerde 
samenstelling van essentiële oliën en andere 
krachtige ingrediënten.

• Biedt tijdelijk gerichte hulp bij probleemgebieden.

• Bevat vochtinbrengende emolliënten die de huid 
zacht, maar niet vet laat aanvoelen.

• Zorgt voor een verkoelend en kalmerend gevoel.

Deep Blue™ Stick

PRODUCTBESCHRIJVING
De Deep Blue Stick is verrijkt met de Deep Blue™ 
Kalmerende Blend met CPTG™ essentiële oliën, plus de 
voordelige eigenschappen van Copaiba. Het biedt 
krachtige, gerichte hulp in een vaste vorm die snel werkt. 
Deze makkelijk te gebruiken stick dringt diep door in de 
huid en geeft een verkoelende sensatie op de huid. De 
stick is onmisbaar in je badkamerkastje of sporttas en 
bevat vochtinbrengende emolliënten die je huid zacht, 
maar niet vet laten aanvoelen. De Deep Blue Stick werkt 
kalmerend en is handig en effectief. Hij droogt snel, dus je 
kunt hem voor, tijdens of na een work-out aanbrengen.

TOEPASSINGEN
• Breng naar behoefte aan voor, tijdens en na beweging.

• Breng na een lange, vermoeiende dag aan op je voeten.

• Neem hem mee in je rugzak of tas om in de sportschool, 
tijdens het wandelen of op het werk te gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Breng ruim aan op het gewenste gebied.  Herhaal indien 
gewenst, maar niet meer dan 4 keer per dag. Niet voor 
gebruik door kinderen.

VOORZICHTIG 
Alleen voor extern gebruik. Niet zonder het raadplegen van 
een arts gebruiken als je allergisch bent voor salicylaten 
(waaronder aspirine). Gebruik dit product alleen zoals 
voorgeschreven en zorgt dat het niet in de ogen of 
slijmvliezen komt. Bij contact grondig spoelen met water. 
Breng niet aan op wondjes of geïrriteerde huid. Verbind niet 
te strak en gebruik niet in combinatie met een warmte-
element. Stop het gebruik en raadpleeg een dokter indien 
irritatie of roodheid, misselijkheid, overgeven, maagpijn, 
diarree of huiduitslag optreedt of pijn langer dan 7 dagen 
aanhoudt. Raadpleeg een zorgprofessional vóór gebruik als 
je zwanger bent of borstvoeding geeft. Neem direct ocntact 
op met de lokale medische faciliteiten indien per ongeluk 
ingenomen. Bewaar op kamertemperatuur onder de 38 
graden. Niet gebruiken als het zegel is verbroken. Sluit na 
gebruik goed af met de dop. Buiten bereik van kinderen 
bewaren.

Ingrediënten: Cocos Nucifera (Kokosolie), 
Tapiocameel, Gaultheria Procumbens (Wintergreen) 
Bladolie, Helianthus Annuus (Zonnebloem) Zaadwas, 
Menthol, Copaifera Coriacea/ Langsdorffii/ 
Officinalis/ Reticulata Harsolie, Water (Aqua), 
Sambucus Nigra Fruitextract, Prunus Amygdalus 
Dulcis (Zoete Amandel) Olie, Glyceryllauraat, 
Glycerylcaprylaat, Mentha Piperita (Pepermunt) Olie, 
Cinnamomum Camphora (Kamfer) Olie, Eucalyptus 
Globus Bladolie, Tanacetum Annum Bloem-/Blad-/
Stengelolie, Glycerylundecylenaat, Cananga Odorata 
Bloemolie, Capsicum Frutescens Fruitextract, 
Glycerine, Laurinezuur, Chamomilla Recutita 
(Matricaria) Olie, Helichrysum Italicum Bloem-/Blad-/
Stengelolie, Citroenzuur, Limoneen, Linalool.


