Steady™

Mistura de Enraizamento Roll-on 10 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Perfeita para uma utilização diária ou conforme
necessário, a Mistura de Enraizamento Steady tem um
aroma suave, sedutor e ligeiramente frutado que promove
a calma e o relaxamento. O Steady aproveita os benefícios
únicos dos óleos essenciais como o amyris, abeto
balsâmico, coentro (semente) e magnólia em combinação
com o Óleo de Coco Fracionado para proporcionar um
efeito calmante, ideal para todos os tipos de pele. O
Amyris e o abeto balsâmico são óleos de madeira quentes
que promovem sentimentos de confiança. Quando se
sentir sobrecarregado, aplique Steady na nuca ou nos
pulsos e respire fundo para reencontrar o equilíbrio.
Calmante para a pele e revigorante, o Steady é excelente
para uso diário.

UTILIZAÇÕES

Ingredientes: amyris, abeto balsâmico, coentro
(semente) e magnólia numa base de óleo de coco
fracionado
Descrição Aromática: aroma de pinheiro,
frutado, ligeiramente amadeirado

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Promove um estado de espírito de calma e equilíbrio
• Promove uma sensação de relaxamento em todo
o corpo
• Ajuda a focar a atenção no que é realmente
importante

• O Steady acalma a pele e as emoções e pode ser
utilizado durante períodos de stress, para tranquilizar
a mente e relaxar o corpo.
• Utilize o Steady para promover a tranquilidade durante
todo o dia.
• Aplique na nuca ou na planta dos pés após um dia
intenso para promover o equilíbrio.

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

Steady™

Mistura de Enraizamento Roll-on 10 ml

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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