Steady™

Grounding Blend 10 ml Roll-on
PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBESKRIVELSE
Steady Beroligende Blanding er perfekt til daglig brug eller
ved behov og har en blød, inviterende og en smule
frugtagtig aroma, som kan hjælpe med at fremme følelser
af afslapning og ro. Steady trækker på de unikke fordele fra
de æteriske olier fra amyris, balsam-gran, koriander og
magnolie, der er perfekt blandet med fraktioneret kokosolie
for at give en beroligende effekt, som er perfekt til alle
hudtyper. Amyris og balsam-gran er varme træolier, som
fremmer beroligende følelser. Når du føler dig overvældet,
så rul Steady i nakken eller på håndleddene, og tag en dyb
indånding, så du kan finde balancen igen. Steady er en
fantastisk blanding, som kan bruges hver dag og er
opløftende og lindrende for huden.

ANVENDELSER
• Steady er beroligende for huden og følelser og kan
bruges i perioder med problemer til at berolige sindet
og lindre kroppen.
Ingredienser: Amyris, balsam-gran, koriander og
magnolie kombineret med fraktioneret kokosolie
Aromatisk beskrivelse: Fyrretræsagtig,
frugtagtig, let træagtig

PRIMÆRE FORDELE
• Støtter bestræbelser for at have et roligt og
afbalanceret humør
• Fremmer en følelse af afslapning i hele kroppen

• Brug Steady for at fremme følelser af ro i løbet af
dagen.
• Påfør i nakken eller under fødderne efter en dag med
mange aktiviteter for at booste følelsen af balance.

BRUGSVEJLEDNING
Aromatisk brug: Rul den på diffusersmykker, naturlig
dolomit eller diffuser lavasten.
Udvortes brug: Påføres det ønskede område. Må kun
anvendes under opsyn af en voksen.

• Hjælper dig med at fokusere på det, der er allermest
vigtigt

ADVARSLER

Steady™

Grounding Blend 10 ml Roll-on

Varenummer: 60206617

Opbevares utilgængeligt for børn under 3 år.
Mulig hudoverfølsomhed. Hvis du er i medicinsk
behandling, skal du konsultere din læge.
Undgå kontakt med øjne, indre ører og sensitive områder.
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