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Brave™

Courage Blend 10 ml Roll-on

Varenummer: 60206618

PRIMÆRE FORDELE

• Energigivende og styrkende for sanserne

• Støtter et positivt humør ved påføring i nakken og 
på pulspunkter

• Fremmer følelser af selvtillid, mod og tro på en selv

Ingredienser: Vild appelsin, amyris, osmanthus og 
kanel kombineret med fraktioneret kokosolie

Aromatisk beskrivelse: Varm citrus, 
blomsteragtig, let krydret

Brave™

Courage Blend  10 ml Roll-on
PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBESKRIVELSE 
Start hver dag med selvtillid og overbevisning ved at 
kombinere Brave Modgivende Blanding med dine øvelser i 
positiv bekræftelse. Giv dig selv mulighed for at genstarte 
med positive følelser ved at rulle Brave i nakken og på 
pulspunkter. Brave kombinerer vild appelsin, amyris, 
osmanthus og kanel i en mild og hurtig påføringsmetode, 
som er perfekt blandet med fraktioneret kokosolie.
Med en lys og varm aroma er Brave den perfekte blanding 
til at kvikke dig op og styrke dig selv, når du føler dig 
umotiveret. Brave indeholder den unikke æteriske olie fra 
amyris-træ og hjælper med at fremme rolige omgivelser. 
Rul Brave på under fødderne og bag på hænderne, inden 
du skal takle livets store (eller små) øjeblikke, for at skabe 
mod, positivitet og en sikkerhed om, at du kan opnå alt.

ANVENDELSER
• Brug trygt Brave Modgivende Blanding hele dagen for at 

fremme følelser af troen på dig selv.

• Brug Brave inden nye og anderledes situationer for at 
fremme følelser af mod og selvtillid. 

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.


