Unguent Deep Blue™

Unguent pentru calmarea durerilor musculare

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Unguentul Deep BlueTM este o cremă pentru uz extern
formulată cu amestecul de uleiuri esențiale dōTERRA
Deep Blue și extracte naturale din plante, pentru calmarea
zonelor cu probleme. Unguentul Deep Blue conține un
amestec de uleiuri esențiale cunoscute pentru susținerea și
revigorarea articulațiilor și a musculaturii. Uleiurile esențiale
Wintergreen, Camfor, Mentă, Ylang Ylang, Imortele,
Mușețel Albastru Marocan, Mușețel German și Osmanthus
acționează împreună pentru a obține un efect de răcorire
și căldură, în special după un antrenament intens. Aceste
uleiuri esențiale au un efect calmant și reconfortant la
nivelul spatelui, membrelor inferioare și picioarelor.

UTILIZĂRI

Ingrediente: Apă (Aqua), ulei de Gaultheria
Procumbens (wintergreen, frunză), ulei de
Cinnamomum Camphora (camfor), mentol, alcool
cetearilic, ulei de Prunus Amygdalus Dulcis
(migdale dulci), acid stearic, stearat de gliceril,
stearat PEG-100, ulei de Mentha Piperita (mentă),
ulei de Eucalyptus Globulus (frunză), trigliceride
caprilice/caprice, butilenglicol, cetearet-20. acrilat
de hidroxiletil/copolimer de acriloil dimetil taurat
de sodiu, scualan, fenoxietanol, dimeticon, caprilil
glicol, ulei de Cananga Odorata (floare), acrilați/
polimer încrucișat C10-30 alchil acrilat, gumă de
xantan, extract de Capsicum Frutescens (fruct),
etilhexilglicerină, hexilenglicol, polisorbat 60,
maltodextrină, ulei de Tanacetum Annuum (floare/
frunză/tulpină), izostearat de sorbitan, sodiu PCA,
tetrasodium glutamate diacetate, extract de
Osmanthus fragrans (floare), ulei de Chamomilla
Recutita (mușețel german), alantoină, ulei de
Helichrysum Italicum (floare/frunză/tulpină),
extract de Gardenia Florida (fruct), pudră din suc
de Aloe Barbadensis (frunză), palmitat de retinil,
hidroxid de sodiu, extract de Chlorella Vulgaris,
limonen, linalool

• Masează pe degete, încheieturi, umeri și gât după o zi
de lucru lungă.
• Aplică-l pe picioare și genunchi înainte și după
activitatea fizică, pentru un efect revigorant și răcoritor.
• Indiferent că te antrenezi de câteva ori pe săptămână
sau practic locuiești la sală, trebuie să ai mereu
Unguentul Deep Blue în geanta de sală pentru a beneficia
de o susținere specifică atunci când este momentul.
• Masează-l pe zona lombară după o zi lungă.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Masează loțiunea pe zonele afectate. Doar pentru uz extern.

PRECAUŢII
Posibilă sensibilitate cutanată. A se evita contactul cu ochii.
A nu se folosi pe răni sau piele deteriorată. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor.

BENEFICII PRIMARE
• Formulat cu amestecul brevetat de uleiuri esențiale
Deep Blue și alte ingrediente puternice.
• Amestecat într-o bază de emolienți hidratanți care îți vor
lăsa pielea moale, fără a lăsa reziduuri uleioase.
• Creat pentru a calma, relaxa și a susține natural zonele
problematice.
• Unguentul Deep Blue ajută la detensionare și oferă o
susținere specifică, cu efect de calmare.
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