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Moedgevende Blend 10 ml
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PRODUCTBESCHRIJVING
Begin elke dag vol vertrouwen en geloof door de Brave
Moedgevende Blend te combineren met jouw positieve
affirmaties. Het vrolijke, warme aroma van Brave is de
perfecte blend om te verkwikken en kracht te geven als je
je ongemotiveerd voelt. Voordat je aan de slag gaat met
grote (of kleine) uitdagingen in het leven rol je Brave onder
je voeten en over de rug van je handen voor moed en
positiviteit, met de geruststelling dat je alles kunt bereiken.

GEBRUIK
• Rol op polsen om gevoelens van moed en vertrouwen te
versterken
• Breng Brave aan voor gevoelens van kalmte gedurende
de dag
• Begin je ochtend met Brave onder je voeten om positieve
emoties op te wekken

Ingrediënten: Cocos Nucifera Kokosolie, Olie uit de
schil van Citrus Aurantium Dulcis (Sinaasappel), Olie
uit het schors van van Amyris Balsamifera ,
Bloemenextract van Osmanthus Fragrans, Olie uit de
bast van Cinnamomum Zeylanicum, Limonene*,
Geraniol*, Linalool*

• Gebruik als je voor een nieuwe of andere situatie staat of
gewoon je dag goed wilt beginnen met een boost van
moed en zelfvertrouwen
• Bewaar een flesje Brave in je tas voor gemakkelijk en
handig gebruik wanneer je positieve gevoelens wilt
bevorderen

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

PRIMAIRE VOORDELEN
• Brave bevat essentiële oliën uit Wilde Sinaasappel,
Amyris, Osmanthus en Kaneel in combinatie met
Gefractioneerde Kokosolie
• Ontworpen om de zintuigen te versterken met het
warme, citrusachtige aroma. Bij gebruik op de huid
bevordert het gevoelens van vertrouwen, moed en
zelfvertrouwen
• Samengesteld om gevoelens van onrust op te
vangen. Het geeft de gebruiker wanneer nodig
een gevoel van moed in een handige rolapplicator

Uitsluitend voor gebruik op de huid. Breng aan op de huid
als parfum of huidverzorging of gebruik voor een massage.
Uitsluitend onder toezicht van een volwassene gebruiken.

WAARSCHUWINGEN
Buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar bewaren.
Mogelijke gevoelige reactie van de huid. Indien je onder
behandeling bent van een arts, raadpleeg dan eerst jouw
arts. Vermijd contact met de ogen, binnenkant van de oren,
mond en gevoelige gebieden.

* Natuurlijke oliebestanddelen
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