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ELSŐDLEGES ELŐNYÖK

• A Deep Blue szabadalmazott esszenciális 
olajkeverékkel és más hatásos összetevőkkel 
készül.

• Átmeneti, célzott enyhülést nyújt a problémás 
területeken.

• Olyan bőrpuhítókat tartalmaz, amelyek puhává 
teszik a bőrt anélkül, hogy zsíros érzetet 
hagynának.

• Hűsítő, enyhítő érzetet vált ki.

Deep Blue™ stift

TERMÉKLEÍRÁS
A CPTG™ esszenciális olajokat tartalmazó Deep Blue™ Enyhítő 
keverékkel készülő, valamint a copaiba jótékony hatásaival is 
kiegészített Deep Blue stift erőteljes, célzott enyhülést hoz 
gyorsan ható, szilárd halmazállapotú formában. A praktikus stift 
mélyen beszívódik, és hűsítő hatást fejt ki a bőrre. A stiftnek 
minden fürdőszobában és sporttáskában ott a helye, hiszen 
olyan hidratáló bőrpuhítókat biztosító formulával készül, 
amelyek zsíros érzet nélkül varázsolják puhává a bőrt. Gyorsan 
szárad, így edzés előtt, közben és után is alkalmazható – a 
Deep Blue stift nyugtat, praktikus és hatékony.

HASZNÁLATI MÓDOK
• Alkalmazza igény szerint testmozgás előtt, közben vagy után.

• Használja egy hosszú, fárasztó nap végén a lábra kenve.

• Tartsa a hátizsákjában vagy a kézitáskájában, hogy kéznél 
legyen az edzőteremben, túrázás vagy munka közben.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Vigyen fel belőle bőven a kívánt területre. Igény szerint ismételje 
meg többször is, de legfeljebb napi 4 alkalommal. Nem alkalmas 
gyermekeken való használatra.

FIGYELMEZTETÉS 
Csak külső használatra. Ne használja orvosi szakvélemény 
kikérése nélkül, ha allergiás a szalicilátokra (ideértve az 
aszpirint is). A terméket csak az utasításoknak megfelelően 
alkalmazza, és ne hagyja, hogy szemmel vagy nyálkahártyával 
érintkezzen. Ha ez mégis megtörténne, öblítse le bő vízzel. Ne 
alkalmazza sebes vagy sérült bőrfelületen. Ne használja 
szoros kötés alatt, illetve melegítőpárnával. Hagyja abba a 
használatát, és forduljon orvoshoz, ha irritáció vagy bőrpír, 
émelygés, hányás, hasi diszkomfortérzet, hasmenés vagy 
bőrkiütés jelentkezik, illetve ha a fájdalom vagy a pirosság 7 
napon túl sem múlik el. Várandósság vagy szoptatás esetén 
kérje ki egy egészségügyi szakember véleményét a használata 
előtt. Véletlen lenyelése esetén azonnal keresse fel a 
legközelebbi egészségügyi intézményt. Tárolja 
szobahőmérsékleten, 38 °C alatt. Ne használja, ha sérült a 
csomagolást lezáró címke. Használat után zárja vissza 
szorosan a kupakot. Gyermekektől elzárva tárolandó..

Összetevők: Cocos Nucifera (kókusz) olaj, 
tápiókakeményítő, Gaultheria Procumbens (kúszó 
fajdbogyó) leveléből kivont olaj, Helianthus Annuus 
(napraforgó) magjából kivont viasz, mentol, Copaifera 
Coriacea/Langsdorffii/Officinalis/Reticulata 
gyantájából kivont olaj, víz (aqua), Sambucus Nigra 
termésének kivonata, Prunus Amygdalus Dulcis 
(mandula) olaj, gliceril-laurát, gliceril-kaprilát, Mentha 
Piperita (borsmenta) olaj, Cinnamomum Camphora 
(kámfor) olaj, Eucalyptus Globulus leveléből kivont olaj, 
Tanacetum Annum virágából/leveléből/szárából kivont 
olaj, gliceril-undecilenát, Cananga Odorata virágából 
kivont olaj, Capsicum Frutescens termésének kivonata, 
glicerin, laurinsav, Chamomilla Recutita (kamilla) olaj, 
Helichrysum Italicum virágából/leveléből/szárából 
kivont olaj, citromsav, limonén, linalol.


