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PRODUCTBESCHRIJVING
PastTense is een kenmerkende blend van essentiële oliën
die je helpen om geaard te zijn en om je emoties in balans te
brengen. Bekend om de kalmerende eigenschappen
bevorderen de essentiële oliën in PastTense vlug gevoelens
van ontspanning en kalmte. PastTense wordt gelevered in
een handige 10 ml rolapplicator zodat je het gemakkelijk
thuis, op werk of op school kunt aanbrengen. Breng het
gewoonweg aan in de nek, op je schouders of achter je oren
om je emoties te helpen kalmeren.

GEBRUIK
• Houd binnen handbereik op het werk, in je tas of in
een reistas voor onderweg
• Masseer PastTense in op de schouders, hals en nek
voor een verkoelende, kalmerende sensatie
Ingrediënten: Olie uit de blaadjes van Gaultheria
Procumbens (Wintergroen), Lavandula Angustifolia
Lavendelolie, Mentha Piperita Pepermuntolie,
Boswellia Carterii Olie, Olie uit de blaadjes/stelen van
Coriandrum Sativum (Koriander), Olie uit de bloemen/
blaadjes/stelen van Origanum Majorana, Anthemis
Nobilis Bloemenolie, Ocimum Basilicum Basilicumolie,
Olie uit de blaadjes van Rosmarinus Offcinalis
(Rozemarijn), Linalool*, Limonene*, Eugenol*

PRIMAIRE VOORDELEN
• Samengesteld uit CPTG Certified Pure Tested
Grade essentiële oliën, biedt PastTense
Ontspannende Blend een handige en makkelijke
manier om te aarden en om je emoties in balans
te brengen

• Rol PastTense over de slapen en de nek voordat je een
test maakt of voor een publiek presenteert
• Breng aan op de polsen tijdens het reizen voor het
kalmeren van emoties

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. IRaadpleeg een arts als je
zwanger bent of onder medische behandeling staat.
Vermijd contact met de ogen, binnenkant van de oren en
gevoelige gebieden..

• De kalmerende effecten van deze zorgvuldig
samengestelde olie worden duidelijk wanneer
het in de nek, op de schouders of achter de oren
wordt aangebracht.
• De kalmerende werking van de zorgvuldig
vervaardigde olie is direct voelbaar wanneer het
op de hals, schouders of achter de oren wordt
aangebracht
• Breng eenvoudig aan met behulp van de handige
roller
• De 10 ml roller is gemakkelijk mee te nemen in
een zak, handtas, rugzak en nog veel meer
* Natuurlijke oliebestanddelen
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