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HLAVNÉ ÚČINKY

• Zmes ClaryCalm je určená špeciálne pre ženy, 
pomáha počas celého mesiaca uviesť náladu do 
rovnováhy a utíšiť intenzívne emócie.

• Pri nanesení na pokožku vyvoláva chladivý pocit.

• ClaryCalm sa môže použiť na vyváženie emócií.

ClaryCalm™

Mesačná zmes  10 ml

OPIS PRODUKTU
Po nanesení na pokožku poskytuje ClaryCalm upokojujúci 
utišujúci účinok a dostane vašu náladu do rovnováhy počas 
celého mesiaca. ClaryCalm, zmes Šalvie, Levandule, 
Bergamotu, Rumančeka rímskeho, Cédrového dreva, 
Ylang-ylang, Muškátu, Fenikla, Semienka mrkvy, Palmarosy 
a Vitexu na vonkajšie použitie, poskytuje pokožke chladivý 
účinok a pomáha utíšiť a vyvážiť intenzívne emócie. 

POUŽITIE
• Nanesením zmesi ClaryCalm v rozpálených chvíľach 

dosiahnete chladivý a upokojujúci účinok.

• Naneste na brucho pre upokojujúcu masáž, aby sa vám 
uľavilo.

• Nanesením na spodnú časť chodidiel pomôžete počas 
celého mesiaca uviesť emócie do rovnováhy.

• Zmes si vložte do tašky alebo položte na nočný stolík, aby 
ste ju mohli jednoducho a prakticky používať.

NÁVOD NA POUŽITIE
Len na vonkajšie použitie. Pomocou guľôčky naneste na 
pokožku na parfumovanie a starostlivosť o pleť alebo ako 
masážny olej.

UPOZORNENIE 
Možná citlivosť pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí.  
Ak ste tehotná alebo ste pod lekárskym dohľadom, 
konzultujte používanie s vašim lekárom. Vyhnite sa 
kontaktu s očami, vnútornou časťou uší a citlivými časťami 
tela. Po aplikácii sa vyhnite slnečnému a UV žiareniu po 
dobu aspoň 12 hodín.

Zloženie: Olej Salvia sclarea (šalvia), olej Lavandula 
angustifolia (levanduľa), olej zo šupky Citrus 
aurantium bergamia (bergamot), olej z kvetov 
Anthemis nobilis, olej z kvetov Cananga odorata, olej 
Juniperus virginiana, olej Pelargonium graveolens, 
olej Foeniculum vulgare (fenikel), olej zo semien 
Daucus carota sativa (mrkva), olej Cymbopogon 
martini, olej z plodov Vitex Agnus-Castus, linalool*, 
limonén*, geraniol*, citronellol*, benzyl benzoát*, 
benzyl salicylát*.

*Zložky prirodzene sa vyskytujúce v oleji


