Rescuer™

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

OPIS IZDELKA
Po dolgem dnevu, polnem aktivnosti, nanesite mešanico za
pomirjanje Rescuer, ki bo v vas vzpodbudila sproščujoče
občutke, rastočim otrokom pa bo pomagala tudi pri rastnih
bolečinah. Copaiba, sivka, zelena meta in zantoksil so
mojstrsko združeni s frakcioniranim kokosovim oljem in
vam tako ublažijo težave, pomagajo pa vam tudi spodbujati
večjo odpornost in so obenem dovolj nežni za občutljivo
kožo. Mešanico Rescuer po telovadbi ali po dolgem dnevu
fizične aktivnosti z valjčkom nanesite na noge, roke ali
ramena, saj vas bo to pomirilo in ublažilo napetost. Ta
mešanica eteričnih olj vsebuje edinstveno eterično olje,
zantoksil, ki pomaga pri pomirjanju in ublažitvi napetosti.
Mešanica Rescuer s svojo svežo in obenem pomirjujočo
aromo pripomore k pomirjanju in ublažitvi težav.

UPORABA
• Mešanico Rescuer z valjčkom nanesite na noge
rastočih otrok pred spanjem ali po naporni fizični
aktivnosti.
Sestavine: Eterično olje copaibe, sivke, zelene mete in
zantoksila na osnovi frakcioniranega kokosovega olja
Opis arome: lesna, sveža, cvetlična

GLAVNI UČINKI
• Pomaga pri vzpodbujanju občutkov pomirjenosti
• Pomirjujoče in blagodejno vpliva na kožo
• Spodbuja občutke vitalnosti in udobja

• Nanesite na senca in zadnjo stran vratu ter tako
ublažite občutke napetosti.
• Mešanico vmasirajte v ramena, vrat in hrbet za
ublažitev in pomiritev.

NAVODILA ZA UPORABO
Aromatična Uporaba: Nanesite na difuzni nakit, naravni
dolomit ali difuzne kamne iz lave.
Topična Uporaba: Nanesite na želeno področje. Mešanica
je namenjena uporabi pod nadzorom odraslih oseb.

OPOZORILA

Rescuer™

Mešanica za pomirjanje
10-ml roll-on

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.
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