Steady™

Grounding Blend 10 ml Roll-on
PRODUKTINFORMATIONSSIDA

PRODUKTBESKRIVNING
Steady Grounding Blend är perfekt för daglig användning
eller efter behov med sin mjuka, inbjudande och lite
fruktiga doft som kan hjälpa till att främja känslor av
avslappning och lugn. Steady utnyttjar de unika fördelarna
hos essentiella oljor som Amyris, Balsam Fir, Coriander och
Magnolia som perfekt blandats med fraktionerad kokosolja
för att ge en lugnande effekt som passar alla hudtyper.
Amyris och Balsam Fir är varma träoljor som uppmuntrar
känslor av trygghet. När du känner att allt blir för mycket
kan du rolla Steady på nacken eller handlederna och ta ett
djupt andetag tills du känner att du hittar balansen. Steady
är lindrande för huden och upplyftande vilket gör det till en
bra blandning för daglig användning.

ANVÄNDNING
• Steady är lugnande för huden och stillar känslorna.
Steady kan användas i svåra stunder för att stilla
sinnet och lugna kroppen.
Ingredienser: amyris, balsam fir, coriander och
magnolia i en bas av fraktionerad kokosolja
Aromatisk Beskrivning: granaktig, fruktig,
mjukt träaktig

FÖRDELAR
• Stimulerar till ett lugnt och balanserat humör
• Främjar en känsla av avkoppling i hela kroppen
• Hjälper dig att fokusera på det som är viktigast

• Använd Steady för att främja känslor av lugn under
dagen.
• Stryk på nacken eller fotsulorna efter en händelsefylld
dag för att skapa en känsla av balans.

BRUKSANVISNING
Doftspridning: Rolla på doftsmycken, naturliga doftstenar
av dolomit eller lava.
Utvärtes Användning: Stryk på önskat område. Användning
bör övervakas av en vuxen.

VARNINGAR

Steady™

Förvaras utom räckhåll för barn under tre år. Risk för
hudkänslighet. Rådgör med läkare om du står under
läkarvård. Undvik ögon, inneröron, mun och känsliga
områden.
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