Deep Blue™

Enyhítő Keverék 5 ml

TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

TERMÉKLEÍRÁS
A Deep Blue Enyhítő keverék nyolc olyan esszenciális olaj
erejét ötvözi, amelyek az ízületekre és az izmokra gyakorolt
nyugtató, hűsítő hatásukról ismertek. Együttes erejükkel a
kúszó fajdbogyó és a borsmenta kifejezetten enyhítő hatást
gyakorol, különösen intenzív testmozgás után. Ezek az
esszenciális olajok kellemesen nyugtató hatást fejtenek ki
a hátra, a lábszárra és a lábfejekre.

HASZNÁLATI MÓDOK
• Használja a Deep Blue keveréket masszázshoz, és
élvezze enyhítő, hűsítő tulajdonságait.
• Frakcionált kókuszolajjal hígítva masszírozza a Deep
Blue keveréket gyermeke lábaiba.
• Alkalmazza a lábfején és a térdén, testmozgás előtt és
után is, az élénkítő és hűsítő hatásért.

Összetevők: Gaultheria Procumbens (kúszó
fajdbogyó) leveléből kivont olaj, Cinnamomum
Camphora (kámfor) kérgéből kivont olaj, Mentha
Piperita (borsmenta) olaj, Cananga odorata virágából
kivont olaj, Helichrysum Italicum virágából kivont olaj,
Tanacetum Annuum virágából kivont olaj, Chamomilla
Recutita (kamilla) virágából kivont olaj, Osmanthus
fragrans virágkivonat, Benzyl Benzoate*, Benzyl
Salicylate*, Eugenol*, Farnesol*, Geraniol*,
Limonene*, Linalool*.

ELSŐDLEGES ELŐNYÖK
• Ez a CPTG (Tanúsított, Tiszta, Letesztelt Minőségű)
esszenciális olajokból alkotott enyhítő keverék
segít a feszültség oldásában.
• A Deep Blue nyugtató hatásával enyhíti az ízületek
terheltségérzetét és hűsíti az izmokat.
• A bőrön alkalmazva hűsítő érzést kelt a nyugtató
hatás célzott kifejtése érdekében.
• Élvezze ki enyhítő hatását egy hosszú nap végén a
nyugtató masszázs részeként.

• A számítógép előtt töltött hosszú órák után dörzsöljön a
Deep Blue esszenciálisolaj-keverékből az ujjaiba, a
csuklójába, a vállaiba és a nyakába.
• Egy-egy hosszabb futótáv teljesítését követően hígítson
fel frakcionált kókuszolajban néhány csepp Deep Blue
Enyhítő keveréket, és masszírozza be az igénybe vett
területekbe.
• Masszírozza a deréktájéki területekbe egy hosszú nap végén.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Helyileg: Masszázshoz keverjen össze belőle 5 cseppet 10
ml hordozóolajjal. Fürdőhöz keverjen össze belőle 5
cseppet 5 ml hordozóolajjal. Illatszerként keverjen össze
belőle 1 cseppet 10 csepp hordozóolajjal. Csak külsőleges
használatra.

FIGYELMEZTETÉS
Előfordulhat bőrérzékenység. Gyermekektől elzárva
tárolandó. Ha várandós vagy orvosi kezelés alatt áll,
egyeztessen kezelőorvosával. Kerülje a szemmel, belső
füllel és érzékeny területekkel való érintkezést.

*Természetesen előforduló olajösszetevők
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