Stronger™

Ochranná zmes 10 ml v Guľôčkovej Fľaštičke
INFORMAČNÝ HÁROK O PRODUKTE

POPIS PRODUKTU
Obsahuje cédrové drevo, vavrín, kadidlo a ružu v jemnej a
praktickej forme, skombinované s frakcionovaným
kokosovým olejom. Táto jedinečná podporujúca zmes je
ideálna pre citlivú pokožku a poskytuje pocit odolnosti,
keď to najviac potrebujete. Vavrín, jedna z hlavných
ingrediencií v zmesi Stronger, pomáha udržať zdravý a
čistý vzhľad pokožky. Jasná a povznášajúca aróma zmesi
Stronger je osviežujúca pre zmysly a pôsobí ako
vynikajúca zmes pre navodenie každodenného pocitu
odolnosti alebo keď práve nemáte svoj deň. Vďaka zmesi
drevnatých a kvetinových olejov funguje Stronger ako
vynikajúca zmes esenciálnych olejov pre každodenné
zdravie pokožky.

POUŽITIE
• Keď máte vyčerpanú pleť, použite Stronger na uvoľnenie
a upokojenie pokožky. Povzbudí jej zdravý vzhľad.

Zloženie: cédrové drevo, vavrín, kadidlo a ruža v
základe frakcionovaného kokosového oleja
Popis Vône: jasná, ostro citrónová, jemne
bylinková

HLAVNÉ ÚČINKY
• Podporuje čistú a zdravo vyzerajúcu pokožku
• Upokojuje pri občasnom podráždení pokožky
• Povznáša náladu svojou jasnou vôňou
• Podporuje pocity životnej pohody a vitality

• Naneste na ruky, kolená a chodidlá po dlhom dni plnom
aktivít.
• Stronger je vynikajúca zmes, ktorú majte nablízku počas
vyčerpávajúcich činností, keďže pomáha upokojiť
pokožku.
• Pri zvýšení environmentálnych hrozieb použite zmes
Stronger na podporu pocitov životnej pohody a vitality.

NÁVOD NA POUŽITIE
Použitie ako Vôňa: Naneste na šperky určené pre difúziu,
prírodný dolomit alebo lávové difúzne kamene.
Vonkajšie Použitie: Naneste na želanú časť tela. Určené na
použitie pod dohľadom dospelej osoby.

UPOZORNENIE

Stronger™

Ochranná zmes
10 ml v Guľôčkovej Fľaštičke

Uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky.
Možná citlivosť pokožky. Ak ste pod lekárskym dohľadom,
konzultujte užívanie s vaším lekárom. Vyhnite sa kontaktu s
očami, vnútornou časťou uší, ústami a citlivými časťami tela.
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