Steady™

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

OPIS IZDELKA
Mešanico Steady za uravnoteženje lahko uporabljate
vsakodnevno ali po potrebi, s svojo mehko, vabljivo in
nekoliko sadno aromo pa vam bo pomagala spodbujati
občutek sprostitve in miru. Mešanica Steady izkorišča
edinstvene prednosti eteričnih olj amyrisa, balzamovca,
koriandra in magnolije, ki se popolno ujemajo s
frakcioniranim kokosovim oljem in tako zagotavljajo
pomirjujoč učinek, ki je popoln za vse vrste kože. Olji
amyrisa in balzamovca sta topli lesni olji, ki spodbujata
občutek pomirjenosti. Če se počutite preobremenjene,
mešanico Steady s pomočjo valjčka nanesite na tilnik ali
zapestja, globoko vdihnite in počakajte, da vaše
razpoloženje spet najde svoje ravnovesje. Ker ima blažilen
učinek na kožo in obenem dviguje vaše razpoloženje, je
mešanica Steady odlična mešanica za vsak dan.

UPORABA
Sestavine: eterična olja amyrisa, balzamovca,
koriandra in magnolije na osnovi frakcioniranega
kokosovega olja
Opis Arome: aroma borovca, sadna, mehka,
lesna

GLAVNI UČINKI
• Pomaga vam pri ohranjanju mirnega in
uravnoteženega počutja
• Spodbuja občutek sprostitve po vsem telesu
• Pomaga vam, da svoje misli osredotočite na tisto,
kar je zares pomembno

Steady

• Pomirja kožo in vaša čustva, zato mešanico Steady
lahko uporabljate, ko ste napeti, saj bo pomirila vaše
misli in telo.
• Mešanico Steady uporabljajte ves dan za spodbujanje
občutka pomirjenosti.
• Nanesite jo na tilnik ali na podplate po dnevu, polnem
dogajanja, in ponovno vam bo povrnila občutek
uravnoteženosti.

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
™

Mešanica za uravnoteženje
10-ml roll-on

Številka Dela: 60206617

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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