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DE VIKTIGSTE EGENSKAPENE

• Brave inneholder Wild Orange, Amyris, Osmanthus 
og Cinnamon eteriske oljer som er kombinert med 
Fractionated Coconut Oil.

• Designet for å styrke sansene med sin varme, 
ivrige aroma når den brukes topisk for å fremme 
følelser av selvtillit, mot og tro på seg selv.

• Formulert for å hjelpe til med å håndtere følelser 
av sporadisk uro, noe som gir brukeren en følelse 
av mot når det trengs i en praktisk roll-on flaske.

PRODUKT BESKRIVELSE 
Begynn hver dag med selvtillit og tro ved å kombinere Brave 
Courage Blend med din positive bekreftelsespraksis. Med 
en lys og varm aroma er Brave den perfekte blandingen for 
å styrke og styrke deg når du føler deg umotivert. Før du 
takler livets store (eller små) øyeblikk, ruller du Brave på 
bunnen av føttene og baksiden av hendene for å skape mot 
og positivitet, med tryggheten om at du kan oppnå hva som 
helst.

BRUKSOMRÅDER
• Rull på håndleddene for å øke følelsen av mot og 

selvtillit.

• Bruk Brave for å oppmuntre ro under hele dagen.

• Begynn morgenen med å sette Brave på bunnen av 
føttene for å øke positive følelser.

• Bruk før forsjellige situasjoner eller nye situasjoner, eller 
bare for å starte dagen for et løft av mot og selvtillit.

• Ha en flaske Brave i vesken for enkel og praktisk bruk 
når du trenger å fremme positive følelser.

BRUKSANVISNING
Kun for utvortes bruk. Påfør på huden for å farfymere, pleie 
eller massere. Beregnet for bruk under tilsyn av en voken 
person.

FORHOLDSREGLER 
Oppbevares utilgjengelig for barn under 3. Hudirritasjon 
kan forekomme.  Rådfør deg med legen din hvis du får 
behandling av lege. Unngå kontakt med øyne, de indre 
delene av øret, munn og sensitive områder.

Tapperhet-blanding  10 ml

Ingredienser: Cocos Nucifera (Kokosnøtt) Olje, Sitrus 
Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Amyris 
Balsamifera Bark Oil, Osmanthus Fragrans Flower 
Extract, Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil, 
Limonene*, Geraniol*, Linalool*

*Naturlig forekommende oljeforbindelser..
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