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PODSTAWOWE KORZYŚCI:

• Mieszanka Brave zawiera olejki eteryczne z dzikiej 
pomarańczy, sandałowca zachodnioindyjskiego, 
osmantusa i cynamonu oraz frakcjonowany olej 
kokosowy.

• Została stworzona do użytku miejscowego, aby 
ożywiać zmysły, a jej przyjemny, choć ostry aromat 
wzmacnia uczucie pewności, odwagi i wiary w siebie.

• Pomaga radzić sobie ze sporadycznie 
pojawiającym się uczuciem niepokoju, dodając 
odwagi, gdy jest to konieczne, dzięki wygodnej 
buteleczce z kulką.

Brave™

Mieszanka dodająca odwagi  10 ml
KARTA PRODUKTU

OPIS PRODUKTU
Rozpocznij każdy dzień z pewnością i wiarą w siebie dzięki 
połączeniu mieszanki Brave z pozytywnym nastawieniem. 
Jasny i ciepły aromat sprawia, że Brave jest doskonałą 
mieszanką, która orzeźwia i dodaje siły, gdy brakuje Ci 
motywacji. Przed podejmowaniem ważnych (lub mniej 
znaczących) decyzji życiowych rozetrzyj Brave na podeszwach 
stóp i po wewnętrznej stronie dłoni, aby dodać sobie odwagi 
i zacząć myśleć pozytywnie: możesz osiągnąć wszystko, 
czego zapragniesz. 

UŻYCIE
• Nałóż na nadgarstki, aby nabrać odwagi i pewności siebie.

• Stosuj mieszankę Brave, aby zapewnić sobie uczucie 
spokoju przez cały dzień.

• Zacznij poranek od nałożenia mieszanki Brave na 
podeszwy stóp dla wzmocnienia pozytywnych emocji. 

• Stosuj w nowych lub nieznanych sytuacjach albo po 
prostu na początek dnia, by dodać sobie odwagi i 
pewności.

• Zabierz do torby buteleczkę mieszanki Brave, a w łatwy i 
wygodny sposób obudzisz w sobie pozytywne emocje.

SPOSÓB UŻYCIA
Wyłącznie do użytku miejscowego. Użyj aplikatora z kulką, 
który jednocześnie perfumuje, pielęgnuję i masuje skórę. 
Przeznaczone do stosowania pod nadzorem osoby dorosłej.

UWAGI 
Przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 3 lat. 
Może powodować podrażnienia skóry. Jeśli znajdujesz się 
pod opieką lekarską, skonsultuj się ze swoim lekarzem. 
Unikać kontaktu z oczami, wewnętrzną częścią uszu, ust i 
innymi wrażliwymi obszarami. 

Składniki: Olejek z kokosa (Cocos nucifera), olejek ze 
skórki słodkiej pomarańczy (Citrus aurantium dulcis), 
olejek z kory sandałowca zachodnioindyjskiego 
(Amyris balsamifera), ekstrakt z kwiatów osmantusa 
(Osmanthus fragrans), olejek z kory cynamonu 
(Cinnamomum zeylanicum), limonen*, geraniol*, 
linalol*.

* Naturalnie występujące związki oleju.


