Deep Blue™ Touch

Amestec pentru calmarea disconfortuli 10 ml

PAGINĂ INFORMAȚII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Deep BlueTM Touch reunește opt uleiuri esențiale cu
proprietăți de calmare și răcorire a articulațiilor și mușchilor.
Uleiurile esențiale de Wintergreen, Camfor, Mentă, Ylang
Ylang, Helichrysum, Mușețel Albastru Marocan, Mușețel
German și Osmanthus se îmbină într-o bază de Ulei de Cocos
Fracționat, având un efect de calmare a durerilor. Aceste
uleiuri esențiale au proprietăți de reîntinerire și un efect
reconfortant la nivelul spatelui, gambelor și picioarelor.

UTILIZĂRI
• Folosește uleiul Deep Blue la masaj, pentru a te bucura
de proprietățile sale calmante și răcoritoare.
• Aplică-l pe picioare și genunchi înainte și după activitatea
fizică, pentru un efect revigorant și răcoritor.

Ingrediente: Ulei de Cocos Nucifera (cocos), ulei
de Gaultheria Procumbens (wintergreen, frunză),
ulei de Cinnamomum Camphora (camfor), ulei de
Mentha Piperita (mentă), ulei de Cananga Odorata
(floare), ulei de Helichrysum Italicum (floare/
frunză/tulpină), ulei de Tanacetum Annuum
(floare/frunză/tulpină), ulei de Chamomilla
Recutita (mușețel german), extract de Osmanthus
fragrans (floare), limonen*, linalool*

BENEFICII PRIMARE
• Combinația de uleiuri esențiale CPTGTM Grad Testat
Pur Certificat cu acțiune calmantă contribuie la
atenuarea tensiunilor.
• Deep Blue are efecte de relaxare și calmare a
durerilor articulare și musculare.
• Induce o senzație caldă pișcătoare când este aplicat
pe piele, pentru un efect reconfortant localizat.

• După ce petreci ore lungi în fața computerului, masează
amestecul de uleiuri esențiale Deep Blue pe degete,
încheieturi, umeri și gât.
• După o lungă alergare, aplică-l în zonele dorite și
masează; dacă este necesar, diluează-l cu Ulei de Cocos
Fracționat suplimentar.
• Păstrează-l în geanta de sport pentru a-l avea mereu
la îndemână!
• Masează-l pe zona lombară după o zi lungă.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz extern: 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. Solicită sfatul medicului dacă ești gravidă sau sub
supraveghere medicală. A se evita contactul cu ochii,
interiorul urechilor și zonele sensibile.

• Aplică-l în cadrul unui masaj de relaxare după o zi
lungă și beneficiază de efectele sale de reîntinerire.
• Deep Blue diluat cu Ulei de Cocos Fracționat și
ambalat într-o sticluță roll-on practică, special
conceput pentru susținerea zilnică.

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri
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