Stronger™

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

OPIS IZDELKA
Kombinacija cedre, litsee, kadilne bosvelije in vrtnice v
nežnem in priročnem formatu s frakcioniranim kokosovim
oljem v tej edinstveni mešanici za podporo je odlična za
občutljivo kožo, obenem pa zagotavlja tudi občutek
trpežnosti, ko ga najbolj potrebujete. Litsea (tropska
verbena), ki je ena od glavnih sestavin mešanice Stronger,
vam pomaga pri ohranjanju čiste kože zdravega videza.
Živahna in energična aroma mešanice Stronger osvežujoče
vpliva na vaše čute, deluje pa kot popolna mešanica za
vsakodnevno odpornost ali v trenutkih, ko se ne počutite
najbolje. Z mešanico lesnih in cvetličnih olj mešanica
Stronger deluje kot popolna vsakodnevna mešanica
eteričnih olj za zdravje kože.

UPORABA
• Ko je vaša koža pod pritiskom, uporabite mešanico Stronger
in pomagala vam bo ublažiti kožne težave in pomiriti kožo,
obenem pa bo tudi spodbujala njen zdrav videz.
Sestavine: cedra, litsea (tropska verbena), kadilna
bosvelija in vrtnica na osnovi frakcioniranega
kokosovega olja
Opis arome: živahna, ostra citrusna, nekoliko
zeliščna

GLAVNI UČINKI
• Ohranja čist in zdrav videz kože
• Pomirja občasno razdraženo kožo
• Dviguje razpoloženje s svojim živahnim vonjem
• Pomaga izboljšati dobro počutje in vitalnost

• S pomočjo valjčka jo nanesite na roke, kolena in stopala po
dolgem in napornem dnevu.
• Mešanica Stronger je odlična za trenutke prekomerne
dejavnosti, saj pomaga pri ublažitvi težav s kožo.
• Ko je okoljskih tveganj veliko, uporabite mešanico
Stronger in tako spodbujajte občutek dobrega počutja
in vitalnosti.

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

Stronger™

Mešanica za zaščito
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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