Thinker™

Focus Blend 10 ml Roll-on
PRODUKTINFORMATIONSSIDA

PRODUKTBESKRIVNING
Thinker Focus Blend är det idealiska stödet när du behöver
fokusera. Blandningen passar alla och kan användas
dagligen. Thinker är designad för att främja en känsla av
vakenhet och skärpa vilket gör blandningen perfekt när du
måste vara uppmärksam och koncentrerad. Thinker
innehåller Vetiver, Peppermint, Clementine och Rosemary i
kombination med fraktionerad kokosolja vilket gör den till
ett naturligt sätt att känna sig vaken och den passar
känslig hud. Rolla Thinker på tinningarna, handlederna och
nacken för att tänka klart i olika situationer. Thinker drar
nytta av de upplyftande fördelarna med Clementine så att
du kan fokusera på dina uppgifter. Den unika doften är
örtig och lite söt och hjälper till att skapa en känsla av
klarhet. Använd Thinker vid inlärning när du vill skapa en
stöttande och positiv miljö med högre kreativitet och fokus.

ANVÄNDNING

Ingredienser: vetiver, peppermint, clementine och
rosemary i en bas av fraktionerad kokosolja
Aromatisk Beskrivning: jordig, mintaktig, örtig

FÖRDELAR
• Stöttar de som har svårt med uppmärksamheten
och koncentrationen
• Stimulerar känslor av vakenhet
• Främjar känslor av tillit

• Ha Thinker till hands i väskan eller i ditt barns
ryggsäck och använd på eftermiddagarna för att vara
fokuserad på dina uppgifter.
• Använd Thinker när du behöver höja positiviteten.
• Främja inlärning och kreativitet genom att använda
Thinker när du studerar.
• Rolla på handleder eller händer och andas in för att
stimulera till skärpa.

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

VARNINGAR

Thinker
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Artikelnummer: 60208301

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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