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• A CPTGTM (Tanúsított, Tiszta, Letesztelt Minőségű) 
esszenciális olajokból megalkotott PastTense 
Ellazító keverék a kiegyensúlyozott, harmonikus 
közérzet megteremtésének kényelmes és egyszerű 
módját kínálja.

• A különös gonddal megalkotott olaj érezhetően 
nyugtató hatást fejt ki a nyakon, a vállakon vagy a 
fül mögötti területen alkalmazva.

• A praktikus golyós kiszerelésnek köszönhetően 
könnyen felvihető.

• A 10 ml-es golyós üveg kényelmesen elfér a 
zsebében, a táskájában, a hátizsákjában vagy akár 
más helyeken is.

ELSŐDLEGES ELŐNYÖK

Összetevők: Gaultheria procumbens (kúszó 
fajdbogyó) leveléből kivont olaj, Lavandula 
angustifolia (levendula) olaja, Mentha piperita 
(borsmenta) olaj, Boswellia carterii olaj, Coriandrum 
sativum (koriander) leveléből/szárából kivont olaj, 
Origanum majorana virágából/leveléből/szárából 
kivont olaj, Anthemis nobilis virágából kivont olaj, 
Ocimum basilicum (bazsalikom) olaj, Rosmarinus 
offi cinalis (rozmaring) leveléből kivont olaj, linalol*, 
limonén*, eugenol*

PastTense™

Ellazító keverék 10 ml
TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

TERMÉKLEÍRÁS
A PastTenseTM olyan esszenciális olajok egyedülálló 
keveréke, amelyek köztudottan hozzájárulnak a 
kiegyensúlyozottság és harmónia érzésének 
elősegítéséhez. A testre gyakorolt nyugtató hatásukról 
ismert esszenciális olajokkal készülő PastTense pillanatok 
alatt ellazít és megnyugtat. A PastTense egy praktikus 10 
ml-es golyós kiszerelésben kapható, amellyel munkában, 
iskolában és otthon is gyerekjáték a felvitele. Egyszerűen 
kenjen belőle a nyakára, a vállaira vagy a füle mögé, hogy 
segítsen a felfokozott érzelmek csillapításában.

HASZNÁLATI MÓDOK
• Vigye magával munkába a táskájában vagy az 

utazótáskájában, hogy útközben is mindig kéznél legyen.

• Masszírozza a PastTense keveréket a vállába, a 
nyakába és a hát területeibe, ha hűsítő, megnyugtató 
érzésre vágyik.

• Kenjen a PastTense keverékből a halántékára és a 
tarkójára vizsga vagy nyilvános beszéd előtt.

• Utazás közben alkalmazza a csuklóján, hogy segítsen 
a megnyugvásban.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Csak külsőleges használatra. Illatszerként, bőrápolás 
céljából vagy masszázshoz vigye fel a bőrre a 
golyós adagolóval.

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

* Természetesen előforduló olajösszetevők.


