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DESCRIEREA PRODUSULUI
Amestecul pentru calmarea durerii Deep Blue reunește opt 
uleiuri esențiale cu proprietăți de calmare și răcorire a 
articulațiilor și mușchilor. Îndeosebi uleiul esențial de
Wintergreen și uleiul esențial de Mentă au efect calmant 
utilizate împreună, mai ales după un antrenament intens. 
Aceste uleiuri esențiale oferă o senzație de calm și confort 
pentru zona spatelui, a picioarelor și a tălpilor.

UTILIZĂRI
• Folosește uleiul Deep Blue la masaj, pentru a te bucura 

de proprietățile sale calmante și răcoritoare. 

• Diluează Deep Blue cu Ulei de Cocos Fracționat și 
masează-l pe picioarele copiilor.

• Aplică-l pe picioare și genunchi înainte și după activitatea 
fizică, pentru un efect revigorant și răcoritor. 

• După ce petreci ore lungi în fața computerului, masează 
amestecul de uleiuri esențiale Deep Blue pe degete, 
încheieturi, umeri și gât. 

• După alergare, diluează câteva picături de amestec 
pentru calmarea durerii Deep Blue în Ulei de Cocos 
Fracționat și masează zonele solicitate.

• Masează-l pe zona lombară după o zi lungă.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz extern: Pentru masaj, amestecă 5 picături cu 10 ml de 
ulei cărăuș. Pentru baie, amestecă 5 picături cu 5 ml de ulei 
cărăuș. Pentru utilizarea ca parfum, amestecă 1 picătură cu 
10 picături de ulei cărăuș. Doar pentru uz extern. 

PRECAUŢII
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Persoanele gravide și cele aflate sub tratament 
sunt sfătuite să ceară sfatul medicului. A se evita contactul 
cu ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile.
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Deep Blue™

Amestec pentru calmarea durerii 5 ml

BENEFICII PRIMARE

• Combinația de uleiuri esențiale CPTG Certified Pure 
Tested Grade (Grad Testat Pur Certificat) cu acțiune 
calmantă contribuie la atenuarea stărilor de 
încordare.

• Deep Blue are un efect de relaxare și calmare a 
durerilor articulare și musculare. 

• Induce senzația de răcorire când este aplicat pe 
piele, pentru un efect reconfortant localizat. 

• Aplică-l în cadrul unui masaj de relaxare după o zi 
lungă și beneficiază de proprietățile sale de 
calmare.

Ingrediente: Ulei de Gaultheria Procumbens 
(wintergreen, frunză), ulei de Cinnamomum 
Camphora (camfor, scoarță), ulei de Mentha Piperita 
(mentă), ulei de Cananga Odorata (floare), ulei de 
Helichrysum Italicum (floare), ulei de Tanacetum 
Annuum (floare), ulei de Chamomilla Recutita 
(mușețel german, floare), extract de Osmanthus 
Fragrans (floare), benzoat de benzil*, salicilat de 
benzil*, eugenol*, farnesol*, geraniol*, limonen*, 
linalool*

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri


