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DE VIKTIGSTE EGENSKAPENE

• inneholder den merkebeskyttede blandingen Deep 
Blue som består av eteriske oljer og andre 
effektive ingredienser.

• tilbyr midlertidig, målrettet lindring av 
problemområder.

• inneholder fuktgivende ingredienser som gjør at 
huden kjennes myk uten fettete rester.

• skaper en avkjølende og lindrende fornemmelse.

Deep Blue™ Stick

PRODUKTBESKRIVELSE
Deep Blue Stick, som inneholder Deep Blue™ Lindrende 
blanding med eteriske oljer av CPTG™-kvalitet og copaiba 
med sine gunstige egenskaper, tilbyr effektiv, målrettet 
lindring i en hurtigvirkende fast form. Denne brukervennlige 
stiften trenger gjennom og skaper en avkjølende 
fornemmelse på huden. Stiften, et uunnværlig tilskudd på 
badet, inneholder fuktgivende ingredienser som gjør at 
huden kjennes myk uten fettete rester. Deep Blue Stick er 
hurtigtørkende og kan dermed påføres før, under og etter 
en treningsøkt – den er lindrende, praktisk og effektiv.

BRUKSOMRÅDER
• Påfør før, under og etter trening ved behov.

• Bruk blandingen etter en lang, slitsom dag.

• Legg den i sekken og bruk den på treningssenteret, på 
tur eller på jobb.

BRUKSANVISNING
Påfør sjenerøst på ønsket område. Gjenta ved behov, men 
ikke mer enn fire ganger daglig. Ikke egnet til bruk på barn.

FORHOLDSREGLER  
Kun til utvortes bruk.  Hvis du er allergisk mot salisylater 
(inkludert aspirin), må du ikke bruke produktet uten å 
rådføre deg med lege. Produktet må bare brukes som 
anvist. Unngå kontakt med øyne og slimhinner. Ved kontakt 
må du skylle grundig med vann. Må ikke brukes på sår eller 
skadet hud. Må ikke bandasjeres stramt eller brukes med 
varmepute. Avslutt bruken og rådfør deg med lege hvis det 
oppstår irritasjon eller rødhet, kvalme, oppkast, ubehag i 
magen, diaré, hudutslett eller smerter som varer i mer enn 
sju dager. Rådfør deg med helsepersonell før bruk hvis du 
er gravid eller ammer. Hvis du inntar produktet innvortes, 
må du kontakte lege øyeblikkelig. Oppbevares ved 
romtemperatur under 38 °C. Må ikke brukes hvis 
forseglingen er brutt. Lukk korken godt etter bruk. 
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Ingredienser: Cocos nucifera (kokosnøttolje), 
tapiokastivelse, olje av bladet på Gaultheria 
procumbens (vintergrønn), voks av frø fra Helianthus 
annuus (solsikke), mentol, harpiksolje av Copaifera 
coriacea / langsdorffii / officinalis / reticulata, vann 
(aqua), ekstrakt av frukten på Sambucus nigra, olje av 
Prunus amygdalus dulcis (søtmandel), glyceryl laurat, 
glyceryl kaprylat, olje av Mentha piperita 
(peppermynte), olje av Cinnamomum camphora 
(kamfer), olje av bladet på Eucalyptus globus, olje av 
blomsten/bladet/stengelen på Tanacetum annum, 
glyceryl undecylenate, olje av blomsten på Cananga 
odorata, ekstrakt av frukten på Capsicum frutescens, 
glyserol, laurinsyre, olje av Chamomilla recutita 
(kamille), olje av blomsten/bladet/stengelen på 
Helichrysum italicum, sitronsyre, limonen, linalool.


