ClaryCalm™

Amestec pentru zile delicate 10 ml

PAGINA CU INFORMAŢII DESPRE
PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
ClaryCalmTM are un efect calmant și liniștitor prin uz extern
și echilibrează dispoziția pe tot parcursul lunii. Un amestec
pentru uz extern de salvie, levănțică, bergamotă, mușețel
roman, cedru, ylang ylang, mușcată, fenicul, morcov
(sămânță), palmarosa și melărea, ClaryCalm răcorește pielea
și contribuie la alinarea și echilibrarea emotivității crescute.

UTILIZĂRI
• Aplică ClaryCalm în momentele de supraîncălzire sau
furie, pentru un efect răcoritor calmant.
• Aplică-l pe abdomen pentru un masaj calmant care te va
ajuta să te simți mai bine.
• Aplică-l pe tălpi pentru susținerea echilibrului emoțional
pe tot parcursul lunii.
• Păstrează-l în geantă sau pe noptieră, pentru utilizare
simplă și practică.
Ingrediente: Ulei de Salvia sclarea (salvie), ulei de
Lavandula angustifolia (Levănțică), ulei de Citrus
aurantium bergamia (bergamotă) (coajă), ulei de
Anthemis nobilis (floare), ulei de Cananga Odorata
(floare), ulei de Juniperus virginiana, ulei de
Pelargonium graveolens, ulei de Foeniculum Vulgare
(fenicul), ulei de Daucus carota sativa (morcov)
(sămânță), ulei de Cymbopogon martini, ulei de Vitex
Agnus-Castus (fruct), linalool*, limonen*, geraniol*,
citronelol* Benzoat de benzil*, salicilat de benzil*.

BENEFICII PRIMARE

INDICAŢII DE UTILIZARE
Doar pentru uz extern. Aplică-l direct pe piele ca parfum,
pentru proprietățile de îngrijire a pielii sau la masaj.

PRECAUŢII
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor. Dacă sunteți gravidă sau vă aflați sub observația
unui medic, cereți sfatul medicului. Evitați contactul cu
ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile. A se evita
expunerea la lumina soarelui și la razele ultraviolete pentru
cel puțin 12 ore de la aplicare.

• Conceput special pentru femei, ClaryCalm contribuie
la echilibrarea dispoziției și alinarea emotivității
crescute pe tot parcursul lunii.
• Oferă o senzație răcoritoare când este aplicat local
pe piele.
• ClaryCalm poate fi utilizat pentru echilibrarea emoțiilor.

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri
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