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ELSŐDLEGES ELŐNYÖK

• A Brave keveréket frakcionált kókuszolajjal 
kombinált vadnarancs, amirisz, illatcserje és fahéj 
esszenciális olajok alkotják.

• Külsőleg alkalmazva meleg, pikáns aromájával az 
érzékek élénkítését célozza az önbizalom, a 
bátorság és a magunkba vetett hit növeléséért.

• Összetételét az alkalmanként fellépő nyugtalanság 
kezelésének támogatására alkották meg, így a 
praktikus golyós kiszerelésnek köszönhetően 
használója akkor meríthet belőle bátorságot, 
amikor éppen szüksége van rá.

Brave™

Bátorító keverék 10 ml
TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

TERMÉKLEÍRÁS
Párosítsa a Brave Bátorító keveréket a pozitív 
megerősítések gyakorlatával, és kezdje minden napját 
határozottan és magabiztosan. Üdítő, meleg aromájának 
köszönhetően a Brave a tökéletes keverék arra, hogy 
felélénküljön, és bátorságot merítsen, amikor 
gyámoltalannak érzi magát. Élete nagyobb (vagy éppen 
kisebb) horderejű pillanatainak megélése előtt vigyen fel 
belőle egy keveset a talpára és a kézfejére, hogy bátorságot 
és pozitivitást merítsen belőle feltöltődve az érzéssel, hogy 
bármire képes. 

HASZNÁLATI MÓDOK
• Kenjen belőle a csuklójára a bátorság és az önbizalom 

érzésének erősítéséért.

• Alkalmazza a Brave keveréket, hogy egész napon át 
megőrizze a nyugalmát.

• Kezdje a napját azzal, hogy Brave keveréket visz fel a 
talpára a pozitív hozzáállás fokozása érdekében. 

• Alkalmazza a Brave keveréket új vagy a megszokottól 
eltérő élethelyzetekben, vagy egyszerűen a napja 
indításához, hogy növelje vele bátorságát és önbizalmát.

• Tartson egy üveg Brave keveréket a táskájában is, hogy 
könnyen és kényelmesen alkalmazni tudja, amikor csak 
pozitív érzelmeket szeretne kiváltani.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Csak külsőleges használatra. Illatszerként, bőrápolás 
céljából vagy masszázshoz vigye fel a bőrre a  
golyós adagolóval. Használatát felnőtt felügyelete  
mellett javasoljuk.

FIGYELMEZTETÉS 
3 éves kor alatti gyermekektől elzárva tárolandó. 
Előfordulhat bőrérzékenység. Ha Ön orvosi kezelés alatt áll, 
konzultáljon kezelőorvosával. Kerülje a szemmel, belső 
füllel, szájjal és érzékeny területekkel való érintkezést. 

Összetevők: Cocos nucifera (kókusz) olaj, Citrus 
aurantium dulcis (narancs) héjából kivont olaj, 
Amyris balsamifera kérgéből kivont olaj, 
Osmanthus Fragrans virágkivonat, Cinnamomum 
zeylanicum kérgéből kivont olaj, limonén*, 
geraniol*, linalol*

* Természetesen előforduló olajösszetevők


