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Thinker™

Focus Blend 10 ml Roll-on

Varenummer: 60208301

PRIMÆRE FORDELE

• Støtter bestræbelser på at være opmærksom og 
blive på opgaven

• Vækker en følelse af at være opmærksom

• Fremmer følelser af tillid

Ingredienser: Vetiver, pebermynte, klementin og 
rosmarin kombineret med fraktioneret kokosolie

Aromatisk beskrivelse: Jordagtig, mynteagtig, 
urteagtig

Thinker™

Focus Blend  10 ml Roll-on
PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBESKRIVELSE 
Thinker Fokuserende Blanding er ideel til alle og til daglig 
brug som optimal støtte, når distraktionerne er mange. 
Thinker er designet til at fremme en fornemmelse af 
opmærksomhed og klarhed, og er det perfekte middel, 
når det er tid til at fokusere og koncentrere sig. 
Den perfekte kombination af vetiver, pebermynte, 
klementin, rosmarin og fraktioneret kokosolie til følsom 
hud. Thinker er en naturlig måde at føle sig mere kvik på. 
Rul Thinker på dine tindinger, håndled og i nakken for at 
hjælpe med at give en fornemmelse af klarhed til den 
forestående situation. Ved at omfavne de opløftende 
fordele med klementin hjælper Thinker med at støtte 
bestræbelser om at blive på opgaven. Den unikke 
urteagtige og lidt søde aroma hjælper med at fremme 
følelser af klarhed i perioder med forvirring. 
Brug Thinker i din daglig læringspraksis for til at skabe et 
støttende og positivt miljø, for øget kreativitet og fokus.

ANVENDELSER
• Hav Thinker ved hånden i din taske eller dit barns 

rygsæk, og påfør den om eftermiddagen, så du kan 
holde fokus og blive på opgaven.

• Brug Thinker, når du har brug for et positivt boost.

• Ideel til påføring ved lektielæsning, da Thinker 
fremmer læring og støtter kreativitet.

• Rul på håndled eller på hænderne, træk vejret dybt for 
at fremme en følelse af klarhed.

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.

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.


