
• Steady Aardende Blend heeft een zachte, 
uitnodigende en enigszins fruitig aroma dat 
kalmerend kan werken als het op de huid wordt 
aangebracht.

• Deze blend bevat Amyris, Balsem Spar, Koriander 
en Magnolia essentiële oliën in een basis van 
Gefractioneerde Kokosolie.

• Bevordert het gevoel van kalmte en brengt een 
gevoel van evenwicht in je humeur.

PRIMAIRE VOORDELEN
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Ingrediënten: Cocos Nucifera Kokosolie, Amyris 
Balsamifera Schorsolie, Olie uit het schors van Abies 
Balsamea (Canadabalsem), Olie uit het zaad van 
Coriandrum Sativum (Koriander), Olie uit de 
bloemen van Michelia Alba, Linalool*, Limonene*

Steady™

Aardende Mix  10 ml roller

PRODUCTBESCHRIJVING
Steady is ideaal voor eenmaal daags gebruik of naar 
behoeven gedurende de dag, en heeft een zachte, 
uitnodigende en enigszins fruitig aroma. Steady heeft 
door de unieke voordelen van essentiële oliën als Amyris, 
Balsemzilverspar, Koriander en Magnolia een kalmerende 
werking als het op de huid wordt aangebracht. Rol Steady 
op de achterkant van je nek of op je polsen voor een 
evenwichtige stemming.

TOEPASSINGEN
• Breng aan op de nek wanneer je je gespannen voelt 

en om de emoties te helpen kalmeren.

• Rol op polsen en handen voor een rustgevend effect.

• Breng aan onder de voeten van je kind voor het 
bevorderen van rust voor het naar school gaan.

• Breng aan op de nek of onder de voeten na een 
drukke dag of voor het naar bed gaan.

STEADY™ VOOR KINDEREN
Er zijn veel momenten in het leven van een kind die 
overweldigend kunnen lijken. Steady werd juist voor die 
momenten geformuleerd! Een gepatenteerde combinatie 
van Amyris Hout, Balsem Spar, Koriander en Magnolia is de 
perfecte essentiële olie blend voor het bevorderen van een 
kalm gevoel en het stabiliseren van emoties.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Op de Huid: Breng aan op het gewenste gebied. Gebruik 
onder toezicht van een volwassene.

WAARSCHUWINGEN 
Buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar bewaren. 
Mogelijke gevoeligheid van de huid. Als u onder medisch 
toezicht staat, raadpleeg dan eerst uw arts. Vermijd contact 
met de ogen, het binnenoor en gevoelige delen.

* Natuurlijke oliebestanddelen


