Thinker™

Mistura de Foco Roll-on 10 ml

PÁGINA DE INFORMAÇÃO
DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO
Ideal para todos e para uma utilização diária, a Mistura de
Foco Thinker é perfeito para eliminar as distrações.
Concebido para promover a sensação de alerta e clareza
mental, o Thinker é ideal para situações que requerem boa
concentração. Com vetiver, hortelã-pimenta, clementina e
alecrim numa combinação com o óleo de coco fracionado
para peles sensíveis, o Thinker é um método natural que
promove a sensação de alerta. Aplique o Thinker nas
têmporas, nos pulsos e na nuca para melhorar a clareza
mental em qualquer situação. Aproveitando as
propriedades benéficas da clementina, o Thinker melhora a
capacidade de concentração durante as tarefas. Herbáceo
e ligeiramente adocicado, o seu aroma exclusivo promove a
clareza mental durante períodos de confusão. Para criar
um ambiente reconfortante e positivo, propício à
criatividade e à boa concentração, integre o Thinker na sua
rotina diária de estudo.

UTILIZAÇÕES
Ingredientes: vetiver, hortelã-pimenta, clementina e
alecrim numa base de óleo de coco fracionado
Descrição Aromática: aroma a terra, mentol e
herbáceo

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Melhora a capacidade de concentração
• Promove a sensação de alerta
• Promove sentimentos de confiança

• Tenha sempre o Thinker à mão, na carteira ou na
mochila dos seus filhos e aplique durante a tarde para
garantir uma boa capacidade de concentração.
• Utilize o Thinker quando precisar de uma injeção de
otimismo.
• Promova a criatividade e a concentração durante o
estudo utilizando o Thinker durante os períodos de
aprendizagem.
• Aplique nos pulsos ou nas mãos e inale para promover a
clareza mental.

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

Thinker™

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

Número de série: 60208301

CAUTIONS

Mistura de Foco 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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