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Stronger™

Protective Blend 10 ml Roll-on

Varenummer: 60206654

• Fremmer en klar og sund hud

• Beroliger lejlighedsvise hudirritationer

• Løfter humøret med en klar duft

• Fremmer følelser af velvære og vitalitet

PRIMÆRE FORDELE

Ingredienser: Cedertræ, litsea, frankincense og 
rose kombineret med fraktioneret kokosolie

Aromatisk beskrivelse: Lys, skarpt citrusagtig, 
let urteagtig

Stronger™

Protective Blend  10 ml Roll-on
PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBESKRIVELSE 
Med en blanding af cedertræ, litsea, frankincense og 
rose, i et mildt og praktiskt format kombineret med 
kokosolie, er denne unikt støttende blanding perfekt til 
følsom hud og fremmer fornemmelsen af elasticitet, når 
du har mest brug for det. Litsea, en af 
hovedingredienserne i Stronger, hjælper med at fremme 
en hud, som ser sund og ren ud. Strongers klare og 
opløftende aroma er opfriskende for sanserne og virker 
som den perfekte blanding til daglig modstandsdygtighed, 
eller når du ikke føler dig på toppen. Med blandingen af 
træ- og blomsteragtige olier fungerer Stronger som den 
perfekte æteriske olieblanding til sund hud.

ANVENDELSER
• Når huden har problemer, kan du bruge Stronger til at 

lindre og berolige huden, mens den fremmer et sundt 
udseende.

• Rul den på hænder, knæ og fødder efter en lang dag 
med masser af aktiviteter.

• Stronger er en god blanding at have ved hånden til at 
lindre huden under langvarige aktiviteter.

• Når der er mange miljømæssige trusler, så brug Stronger 
til at fremme følelser af velvære og vitalitet. 

BRUGSVEJLEDNING
Aromatisk brug: Rul den på diffusersmykker, naturlig 
dolomit eller diffuser lavasten.

Udvortes brug: Påføres på det ønskede område. Må kun 
anvendes under opsyn af en voksen.

ADVARSLER 
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.


