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

OPIS IZDELKA
Mešanica Thinker za osredotočenje je popolna za vse in za
vsakodnevno uporabo, saj zagotavlja optimalno podporo,
ko se počutite raztresene. Zasnovana je bila tako, da vam
pomaga spodbujati občutek pozornosti in jasnosti, zato je
mešanica Thinker popolna za trenutke, ko morate biti
pozorni in zbrani. Kombinacija vetiverja, poprove mete,
klementine in rožmarina, ki je popolno združena s
frakcioniranim kokosovim oljem za občutljivo kožo, vam v
mešanici Thinker omogoča naraven način, da se boste
počutili bolj zbrane. Mešanico Thinker nanesite na sence,
zapestja in na tilnik in pomagala vam bo pri pridobivanju
občutka jasnosti v dani situaciji. S poživljajočimi
blagodejnimi učinki klementine, vam bo mešanica Thinker
pomagala pri prizadevanjih, da bi se osredotočili na dano
nalogo. Zeliščna in nekoliko sladka edinstvena aroma
vdihne občutke jasnosti v času zmedenosti. Za ustvarjanje
ugodnega in pozitivnega okolja, ki spodbuja ustvarjalnost in
osredotočenost, mešanico Thinker uporabite kot del
vsakodnevne učne prakse.
Sestavine: Vetiver, poprova meta, klementina in
rožmarin na osnovi frakcioniranega kokosovega olja
Opis Arome: Zemeljska, aroma mete, zeliščna

GLAVNI UČINKI
• Podpira prizadevanja vseh tistih, ki se težko zberejo
in osredotočijo na dano nalogo
• Vzbudi občutek pozornosti
• Spodbuja občutke samozavesti

UPORABA
• Mešanico Thinker imejte pri roki v torbici ali v
nahrbtniku vašega otroka ter jo nanesite popoldne, da
ostanete zbrani in osredotočeni na nalogo.
• Mešanico Thinker uporabite, ko potrebujete pozitivni
zagon.
• Če mešanico Thinker nanesete, ko je čas za učenje,
boste tako spodbudili učenje in kreativnost.
• S pomočjo valjčka jo nanesite na zapestja in roke ter
vdihnite in tako spodbudite občutek jasnosti.

NAVODILA ZA UPORABO
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Številka dela: 60208301

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
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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