Krém Deep Blue™
Krém na úľavu svalov

INFORMAČNÝ HÁROK O
PRODUKTE

POPIS PRODUKTU

Krém Deep Blue, určený na vonkajšie použitie, je vyvinutý
so zmesou esenciálnych olejov dōTERRA Deep Blue a
prírodnými rastlinnými výťažkami, ktoré poskytujú úľavu
problémovým miestam. Krém Deep Blue spája esenciálne
oleje známe tým, že poskytujú úľavu a chladivý pocit kĺbom
a svalom. Gaultéria, Gáfor, Mäta pieporná, Ylang-ylang,
Slamienka, Vratič, Modrý harmanček a Osmant spoločnými
silami prinášajú pocit ochladenia a hrejivosti, obzvlášť
po intenzívnom cvičení. Tieto esenciálne oleje poskytujú
upokojujúce účinky a úľavu chrbtu, nohám a chodidlám.

POUŽITIE
•
•
•

Zloženie: Voda (aqua), olej z listov gaultérie
(Gaultheria procumbens), olej z gáfrovníka
(Cinnamomum camphora), mentol,
cetearylalkohol, olej z mandle obyčajnej (Prunus
amygdalus dulcis), kyselina stearová,
glycerylstearát, stearát PEG-100, olej z mäty
piepornej (Mentha piperita), olej z listov eukalyptu
(Eucalyptus globulus), triglycerid kyseliny
kaprylovej/kaprínovej, butylénglykol,
Ceteareth-20, kopolymér hydroxyetylakrylátu/
akryloyldimetyltaurátu sodného, skvalén,
fenoxyetanol, dimetikón, kaprylylglykol, olej z
kvetov kanangy voňavej (Cananga odorata, ylang
ylang), zosieťovaný kopolymér akrylátov/C10-30
alkylakrylátov, xantánová guma, olej z plodov
papriky (Capsicum frutescens), etylhexylglycerín,
hexylénglykol, polysorbát 60, maltodextrín, olej z
kvetov/listov/stoniek vratiča (Tanacetum
annuum), sorbitan izostearát, sodium PCA,
diacetát glutamátu tetrasodného, extrakt kvetov
osmantu voňavého (Osmanthus fragrans), olej z
rumančeka (Chamomilla recutita), alantoín, olej z
kvetov/listov/stoniek slamienky (Helichrysum
italicum), extrakt z plodov gardénie (Gardenia
florida), sušená šťava z aloe vera (Aloe
barbadensis), retinylpalmitát, hydroxid sodný,
extrakt z chlorely obyčajnej (Chlorella vulgaris),
limonén, linalool

•

Po dlhom pracovnom dni natrite na prsty, zápästia,
plecia a krk.
Pred cvičením a po cvičení naneste na chodidlá a
kolená, aby ste dosiahli povzbudzujúci a chladivý
účinok.
Či už cvičíte párkrát do týždňa alebo v posilňovni
prakticky bývate, vložte si do fitness tašky krém Deep
Blue na cielenú a pohotovú podporu.
Po dlhom dni vmasírujte do oblasti krížov.

NÁVOD NA POUŽITIE

Mlieko vmasírujte do postihnutých partií. Len na vonkajšie
použitie.

UPOZORNENIE

Možná citlivosť pokožky. Zabráňte kontaktu s očami.
Nepoužívajte na rany alebo poranenú pokožku. Uchovávajte
mimo dosahu detí.

HLAVNÉ ÚČINKY
• Obsahuje patentovanú zmes esenciálnych olejov Deep
Blue a iné efektívne prísady.
• Rozmiešané v základe hydratačných zvláčňujúcich
zložiek, ktoré vašu pokožku zanechajú hebkú a bez
mastných zvyškov.
• Produkt je navrhnutý tak, aby pomohol upokojiť,
zrelaxovať a uvoľniť problémové miesta.
• Krém Deep Blue pomáha zmierniť napätie
a poskytuje cielenú a upokojujúcu úľavu.
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