Stronger™

Mistura Protetora Roll-on 10 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Com madeira de cedro, litsea, frankincense e rosa
combinados com óleo de coco fracionado num formato
prático e subtil, esta mistura exclusiva é ideal para peles
sensíveis e melhora a resiliência. A Litsea, um dos principais
ingredientes do Stronger, confere um aspeto limpo e
saudável à pele. O aroma vibrante e estimulante do Stronger
refresca os sentidos e aumenta a resiliência diária, ideal
para quando se sente sem motivação. Com óleos
amadeirados e florais, o Stronger é a mistura de óleos
essenciais ideal para uma pele saudável todos os dias.

UTILIZAÇÕES
• Quando sente a pele cansada, utilize o Stronger para
acalmar a pele e conferir um aspeto saudável.
• Aplique nas mãos, nos joelhos e nos pés após um longo dia
de atividade.

Ingredientes: Madeira de cedro, litsea,
frankincense e rosa numa base de óleo de coco
fracionado
Descrição Aromática: Vibrante, cítrica,
ligeiramente herbácea

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Contribui para uma pele limpa e saudável

• O Stronger é uma excelente mistura que deve ter à
mão para acalmar a pele durante períodos de
atividade intensa.
• Se desejar combater as ameaças ambientais, utilize o
Stronger para promover o bem-estar e a vitalidade.

INDICAÇÕES DE USO
Uso Aromático: Aplicação em bijuteria difusora, dolomita
natural ou pedras de lava difusoras.

• Calmante em casos de irritação cutânea ocasional

Uso Tópico: Aplique na área desejada. Utilizar com a
supervisão de um adulto.

• Melhora o estado de humor graças ao seu aroma
vibrante

PRECAUÇÕES

• Promove sensações de bem-estar e vitalidade

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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