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DESCRIEREA PRODUSULUI
Cu Cedru, Litsea, Tămâie și Trandafir, într-un format delicat
și practic, combinate cu ulei de cocos fracționat, acest
amestec de susținere unic este perfect pentru pielea
sensibilă și crește senzația de rezistență a organismului,
exact atunci când ai nevoie. Litsea, unul dintre
ingredientele principale ale amestecului Stronger, ajută
pielea să se mențină curată și cu aspect sănătos. Stronger
are o aroma luminoasă, care binedispune și revigorează
simțurile, fiind amestecul perfect pentru susținerea
rezistenței organismului, zilnic sau atunci când nu te simți
prea bine. Datorită combinației de uleiuri lemnoase și
florale, Stronger este amestecul perfect de uleiuri
esențiale pentru îngrijirea zilnică a sănătății pielii.

UTILIZĂRI
• În cazul pielii cu probleme folosește Stronger pentru un
efect calmant și reconfortant asupra pielii si pentru a
favoriza aspectul sănătos al acesteia.
Ingrediente: Cedru, Litsea, Tămâie și Trandafir, într-o
bază de ulei de cocos fracționat
Descriere Aromatică: Luminos, lămâios intens,
ușoară aromă de ierburi

BENEFICII PRIMARE

• Aplică-l pe mâini, genunchi și picioare, după o zi lungă și
plină.
• Stronger este un amestec excelent de păstrat la
îndemână în timpul activităților prelungite, pentru a
contribui la calmarea pielii.
• Pentru a face față amenințărilor agenților externi,
utilizează Stronger, care sprijină starea de bine și
vitalitatea.

• Menține pielea curată și sănătoasă
• Calmează iritațiile cutanate ocazionale

INDICAŢII DE UTILIZARE

• Binedispune, datorită parfumului luminos

Uz Aromatic: Aplică-l pe bijuterii difuzoare, dolomite
naturale sau pietre vulcanice difuzoare.

• Induce sentimente de bunăstare și vitalitate

Uz Extern: Aplică pe zona dorită. Destinat utilizării sub
supravegherea unui adult.
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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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