Brave™

Amestec pentru curaj 10 ml Roll-on

PAGINA INFORMAŢII PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
Începe fiecare zi sigur și încrezător, combinând amestecul
pentru curaj Brave cu repetarea unor afirmații pozitive.
Regenerează-te cu gânduri pozitive, aplicând Brave pe
ceafă și în punctele de puls. Brave combină uleiuri de
Portocală sălbatică, Santal Amyris, Osmanthus și
Scorțișoară, într-o formulă delicată și simplu de aplicat,
creată de experți prin amestec cu ulei de cocos fracționat.
Datorită aromei sale luminoase și calde, Brave este
amestecul perfect pentru a te revigora și a-ți regăsi puterea
atunci când te simți nemotivat. Datorită conținutului de ulei
esențial unic din lemn de Santal Amyris, Brave favorizează
crearea unei atmosfere de calm. Înainte de a înfrunta
marile (sau micile) dificultăți ale vieții, aplică Brave pe tălpi
și pe dosul palmelor, pentru a-ți insufla curaj și gânduri
pozitive, dându-ți siguranța că poți realiza orice.

UTILIZĂRI
• Utilizează amestecul pentru curaj Brave în format practic
pe parcursul zilei, pentru a-ți stimula încrederea în tine.
Ingredients: Portocală sălbatică, Santal Amyris,
Osmanthus și Scorțișoară, într-o bază de ulei de
cocos fracționat
Aromatic Description: citric cald, floral, ușor
condimentat

BENEFICII PRIMARE
• Energizează și revigorează simțurile
• Sprijină buna dispoziție, prin aplicarea pe ceafă și
în punctele de puls
• Induce sentimente de siguranță, curaj și încredere
în sine

• Folosește Brave înainte de a înfrunta situații noi sau
diferite, pentru a-ți da curaj și siguranță.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Uz Aromatic: Aplică-l pe bijuterii difuzoare, dolomite
naturale sau pietre vulcanice difuzoare.
Uz extern: Aplică pe zona dorită. Destinat utilizării sub
supravegherea unui adult.

PRECAUŢII
A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 3 ani. Poate cauza
sensibilizare cutanată. Dacă vă aflați sub supraveghere
medicală, consultați medicul. A se evita contactul cu ochii,
interiorul urechilor, gura și zonele sensibile.
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