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• Formulat cu uleiuri esențiale CPTGTM Grad Testat 

Pur Certifi cat, Amestecul pentru relaxare PastTense 

oferă un mod simplu și practic de stabilizare și 

echilibrare emoțională.

• Efectele calmante ale acestui ulei formulat cu 

atenție pot fi  simțite în cazul aplicării pe gât, umeri 

sau în spatele urechilor.

• Se aplică ușor, utilizând fl aconul practic cu bilă.

• Flaconul cu bilă de 10 ml este simplu de 

transportat în buzunar, geantă, ghiozdan și altele.

BENEFICII PRIMARE

Ingrediente: ulei de Gaultheria Procumbens 

(wintergreen) (frunză), ulei de Lavandula Angustifolia 

(levănțică), ulei de Mentha Piperita (mentă), ulei de 

Boswellia carterii, ulei de Coriandrum Sativum 

(coriandru) (frunză/tulpină), ulei de Origanum 

Majorana (fl oare/frunză/tulpină), ulei de Anthemis 

nobilis (fl oare), ulei de Ocimum Basilicum (busuioc), 

ulei de Rosmarinus Offi cinalis (rozmarin) (frunză), 

linalool*, limonen*, eugenol*.

PastTense™

Amestec pentru relaxare 10 ml
PAGINA CU INFORMAŢII DESPRE 

PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
PastTenseTM este un amestec aparte de uleiuri esențiale 

cunoscute pentru capacitatea lor de a favoriza stabilitatea 

și echilibrul emoțional. Cunoscute pentru efectele lor 

calmante asupra corpului, uleiurile esențiale din PastTense 

induc instantaneu o stare de relaxare și calm. PastTense 

este furnizat într-un fl acon practic cu bilă de 10 ml, pentru 

aplicare facilitată, fi e că te afl i la serviciu, la școală sau 

acasă. Aplică pur și simplu pe gât, umeri sau în spatele 

urechilor pentru a te ajuta la calmarea emoțiilor.

UTILIZĂRI
• Păstrează-l la îndemână la serviciu, în poșetă sau în 

geanta de voiaj, pentru a-l putea utiliza cu ușurință când 

pleci de acasă.

• Masează PastTense la nivelul umerilor, gâtului 

și spatelui, pentru o senzație răcoritoare și reconfortantă.

• Aplică PastTense la nivelul tâmplelor și cefei înainte de 

un test sau o prezentare în public.

• Aplică pe încheieturi în timp ce călătorești pentru 

calmarea emoțiilor

INDICAŢII DE UTILIZARE
Doar pentru uz extern. Aplică-l direct pe piele ca parfum, 

pentru proprietățile de îngrijire a pielii sau la masaj.

PRECAUŢII
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna 

copiilor. Dacă sunteți gravidă sau vă afl ați sub observația 

unui medic, cereți sfatul medicului. Evitați contactul cu 

ochii, interiorul urechilor și zonele sensibile. 

*Compuși prezenți în mod natural în uleiuri.


