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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• A mistura Brave inclui óleos essenciais de Laranja 
Selvagem, Amyris, Osmanthus e Canela 
combinados com o Óleo de Coco Fracionado.

• Destinada a estimular os sentidos com o seu 
aroma quente e intenso, quando aplicada 
topicamente, para promover uma sensação de 
segurança, coragem e confiança em si próprio.

• Formulada para ajudar a gerir emoções de 
intranquilidade ocasional, proporcionando ao 
utilizador uma sensação de coragem quando 
necessário num prático frasco roll-on.

Brave™

Mistura encorajadora  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. Com aroma quente e vibrante, a mistura 
Brave é perfeita para revigorar e dar confiança quando se 
sente com pouca motivação. 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
• Aplique nos pulsos para promover uma sensação de 

coragem e confiança.

• Aplique a mistura Brave para promover uma sensação 
de tranquilidade ao longo do dia.

• Comece a sua manhã aplicando a mistura Brave na 
planta dos pés para promover emoções positivas.

• Utilize antes de situações novas ou diferentes, ou 
apenas para começar o seu dia, para promover coragem 
e confiança.

• Mantenha um frasco de Brave na sua carteira para uma 
utilização fácil e prática sempre que precisar de 
promover emoções positivas.

INDICAÇÕES DE USO
Apenas para utilização tópica. Aplique na pele para 
perfumar, cuidar ou massajar. 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. 

Ingredientes: Óleo de Cocos Nucifera (Coco), Óleo 
de Casca de Laranja (Citrus Aurantium Dulcis), Óleo 
de Casca de Amyris Balsamifera, Extrato de Flor de 
Osmanthus Fragrans, Óleo de Casca de Cinnamomum 
Zeylanicum, Limoneno*, Geraniol*, Linalol*

*Compostos de óleo naturais


