Brave™

Mistura Encorajadora Roll-on 10 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Comece cada dia com confiança e convicção combinando a
Mistura Encorajadora Brave com os seus exercícios de
firmação positiva. Promova sentimentos positivos aplicando
o Brave na nuca e nos pulsos. O Brave combina laranja
selvagem, amyris, osmanthus e canela em pau com óleo
de coco fracionado numa mistura suave e de aplicação
rápida. Com aroma quente e vibrante, a mistura Brave é
perfeita para revigorar e dar confiança quando se sente
com pouca motivação. Com o óleo essencial único de
madeira de amyris, a mistura Brave promove um ambiente
de tranquilidade. Antes de grandes (ou pequenos) desafios,
aplique o Brave na planta dos pés e nas costas das mãos
para promover a coragem, o otimismo e a confiança para
alcançar qualquer objetivo.

UTILIZAÇÕES
• Utilize a Mistura Encorajadora Brave confortavelmente
durante o dia para promover a confiança.
Ingredientes: Laranja selvagem, amyris, osmanthus
e canela numa base de óleo de coco fracionado
Descrição Aromática: Citrina, floral,
ligeiramente apimentada

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Estimula e revigora os sentidos
• A sua aplicação na nuca e nos pulsos promove um
estado de espírito positivo
• Promove a confiança, a coragem e a autoconfiança

• Utilize a Mistura Brave antes de situações desafiantes
para promover sentimentos de coragem e confiança.

INDICAÇÕES DE USO
Uso aromático: Aplicação em bijuteria difusora, dolomita
natural ou pedras de lava difusoras.
Uso tópico: aplique na área desejada. Utilizar com a
supervisão de um adulto.

PRECAUÇÕES
Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos.
Possível sensibilidade da pele. Se estiver a receber
cuidados médicos, consulte o seu médico. Evitar o contacto
com os olhos, ouvidos, boca e áreas sensíveis.
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