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Blanding for mot og selvsikkerhet 10 ml roll on
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PRODUKTBESKRIVELSE
Start dagen med en følelse av selvtillit, ved å bruke Brave
Courage Blend sammen med dine positive affirmasjoner.
Tillat deg selv en pause med påfyll av positive følelser
ved å påføre Brave i nakken og på pulspunktene.mBrave er
en kombinasjon av Wild Orange, Amyris, Osmanthus, og
Cinnamon i en skånsom og rask påføringsmetode sammen
med fraksjonert kokosnøttolje. Den varme og friske
aromaen gjør Brave til den perfekte blandingen for å styrke
deg og gi deg ny energi når du føler deg umotivert. Den
unike eteriske oljen fra amyris-treet og Brave gir
omgivelsene dine en følelse av ro. For å håndtere de små
og store øyeblikkene i livet, påfører du Brave på undersiden
av føttene og på håndbakene. Dette gir en positiv følelse av
mot og en følelse av selvsikkerhet på at du kan få til hva
som helst.

BRUKSMÅTER
• Du kan trygt bruke Brave Courage Blend gjennom hele
dagen for å styrke følelsen av selvtillit.
Ingredienser: Wild Orange, Amyris, Osmanthus og
Cinnamon blandet med fraksjonert kokosolje
Aromatisk karakteristikk: Varm sitrus,
blomsteraktig, litt krydret

HOVEDFORDELER

• Bruk Brave før du skal inn i nye eller ukjente situasjoner,
for å styrke følelsen av mot og selvtillit.

BRUKSANVISNING
Aromatisk bruk: Brukes på diffuser-smykker, naturlig
dolomitt eller duftspredende lavastein.

• Virker stimulerende, styrkende og oppkvikkende
på sansene

Utvortes bruk: Bruk på ønsket område. Til barn/unge brukes med tilsyn av voksne.

• Virker positivt på humøret. Påføres i nakken og på
pulspunktene

FORHOLDSREGLER

• Bidrar til økt følelse av selvtillit, mot og
selvsikkerhet

Holdes utenfor rekkevidde til barn under 3 år.
Mulig hudsensitivitet. Konsulter din lege om du tar
medisiner eller er under annen behandling. Unngå kontakt
med øyne, det indre øret, munn og sensitive områder.
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