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Amestec Pentru Calmarea Durerii 10 ml Roll-on
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DESCRIEREA PRODUSULUI
După o zi plină de activități, aplică amestecul pentru
calmarea durerii Rescuer, pentru a induce o senzație de
relaxare și a calma durerile de creștere de la nivelul
picioarelor copiilor. Uleiurile de Copaiba, Levănțică, Mentă
creață și Zanthoxylum sunt combinate în mod expert cu ulei
de cocos fracționat, pentru a calma durerile și a crește
rezistența fizică, într-un amestec suficient de delicat pentru
utilizarea pe pielea sensibilă. Aplică Rescuer pe picioare,
mâini sau umeri după ce faci sport sau după o zi plină de
activități fizice, pentru a te relaxa și a calma durerile.
Zanthoxylum, un ulei esențial utilizat exclusiv în acest
amestec de la dōTERRA, are efecte de calmare și alinare.
Rescuer are o aromă proaspătă, dar liniștitoare, care ajută
la calmarea durerilor.

UTILIZĂRI
• Aplică Rescuer pe picioarele copiilor în creștere înainte
de culcare sau după activitățile fizice intense.
Ingrediente: uleiuri esențiale de Copaiba, Levănțică,
Mentă creață și Zanthoxylum, într-o bază de ulei de
cocos fracționat
Descriere Aromatică: Lemnos, mentolat, floral

BENEFICII PRIMARE
• Induce sentimente de siguranță
• Are un efect reconfortant și de calmare a pielii

• Aplică-l pe tâmple și pe ceafă pentru a diminua stările
de încordare.
• Masează-l pe umeri, gât și spate, pentru o senzație
calmantă și reconfortantă.

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.

• Sprijină vitalitatea și starea de bine

PRECAUŢII

Rescuer™

Amestec Pentru Calmarea Durerii
10 ml Roll-on

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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