Brave™

Mešanica za pogum 10-ml roll-on
INFORMACIJSKI LIST IZDELKA

OPIS IZDELKA
Vsak dan začnite s samozavestjo in zaupanjem vase s
kombinacijo mešanice Brave za pogum in treninga
pozitivnih afirmacij. Mešanico Brave nanesite na tilnik in
pulzne točke in pomagala vam bo začeti znova, tokrat s
pozitivnimi občutki. Mešanica Brave kombinira divjo
pomarančo, amyris, osmanthus in cimetovo skorjo z nežnim
in hitrim postopkom nanosa, strokovno zmešano s
frakcioniranim kokosovim oljem. S svetlo in toplo aromo je
Brave popolna mešanica, če se želite poživiti in opogumiti,
ko se počutite nemotivirane. Z edinstvenim eteričnim oljem
lesa amyris mešanica Brave pomaga pri spodbujanju
mirnega okolja. Preden se lotite velikih (ali majhnih) izzivov,
ki vam jih prinaša življenje, mešanico Brave nanesite na
stopala in hrbtne predele dlani. Navdahnila vas bo s
pogumom, pozitivnim razmišljanjem in prepričanjem, da
lahko dosežete vse.

UPORABA
Sestavine: Divja pomaranča, amyris, osmanthus
(dišeči oljkovec) in cimetova skorja na osnovi
frakcioniranega kokosovega olja
Opis Arome: Topla aroma citrusov, cvetlična
aroma, nekoliko ostra

GLAVNI UČINKI

• Mešanico Brave za pogum brez težav uporabljajte ves
dan in pomagala vam bo verjeti vase.
• Mešanico Brave uporabite tudi, preden se spopadete z
novimi ali drugačnimi situacijami, saj bo v vas vzbudila
pogum in samozavest.

NAVODILA ZA UPORABO

• Čute napolni z energijo in jih poživi

Aromatična Uporaba: Nanesite na difuzni nakit, naravni
dolomit ali difuzne kamne iz lave.

• Če olje nanesete na tilnik in pulzne točke, vam bo
pomagalo ohraniti dobro voljo

Topična Uporaba: Nanesite na želeno področje. Mešanica
je namenjena uporabi pod nadzorom odraslih oseb.

• Spodbuja občutke samozavesti, poguma in
zaupanja

Brave™

OPOZORILA
Hraniti izven dosega otrok, mlajših od 3 let. Koža je morda
na sestavine občutljiva. Če ste pod nadzorom zdravnika, se
posvetujte s svojim zdravnikom. Izogibajte se stiku z očmi,
notranjim predelom ušes, usti in občutljivimi predeli.

Mešanica za pogum
10-ml roll-on
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