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BENEFICII PRIMARE

• Formulă pe baza amestecului exclusiv de uleiuri 
esențiale Deep Blue și alte ingrediente puternice.

• Oferă alinare locală, temporară, în zonele cu 
probleme.

• Include emolienți hidratanți care lasă pielea moale, 
fără a o îngrășa.

• Creează o senzație răcoritoare și calmantă.

Baton Deep Blue™

DESCRIEREA PRODUSULUI
Infuzat cu Amestecul de uleiuri esențiale CPTG™ pentru 
calmarea disconfortului Deep Blue™ și beneficiind în plus 
de proprietățile uleiului de Copaiba, Batonul Deep Blue sub 
formă solidă oferă o puternică și rapidă alinare locală. Ușor 
de folosit, pătrunde rapid în piele și creează o senzație 
răcoritoare. Un produs care nu ar trebui să lipsească din 
dulăpiorul de la baie sau din geanta de antrenament, 
Batonul Deep Blue este un emolient hidratant care îți lasă 
pielea moale, fără a o îngrășa. Calmant, practic și eficient, 
se usucă rapid, așa că poate fi aplicat înainte, în timpul sau 
după antrenament.

UTILIZĂRI
• Aplică-l când e nevoie, înainte, în timpul sau după 

antrenament.

• Folosește-l după o zi lungă, obositoare, de stat în picioare.

• Ține-l în rucsac sau geantă sau folosește-l la sală, în 
drumeții sau la serviciu.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Aplică-l cu generozitate pe zona dorită. Repetă câte ori este 
necesar, dar nu mai mult de 4 ori pe zi. Nu este indicat 
pentru copii.

PRECAUŢII 
Doar pentru uz extern. A nu se folosi dacă ești alergic la 
salicitați (inclusiv aspirină) fără a consulta medicul. Când 
folosești acest produs, urmează indicațiile, evitând contactul 
cu ochii și membranele mucoase. Dacă intră în contact cu 
aceste zone, clătește cu apă din abundență. Nu îl aplica pe 
răni sau pe pielea deteriorată. Nu bandaja strâns și nu îl 
utiliza împreună cu un tampon de încălzire. Întrerupe 
utilizarea și consultă medicul dacă apar iritații sau roșeață, 
greață, vărsături, disconfort abdominal, diaree sau erupții 
cutanate, dacă durerea persistă mai mult de 7 zile sau dacă 
există roșeață. Dacă ești gravidă sau alăptezi, consultă 
medicul înainte de utilizare. În caz de ingestie accidentală, 
contactează imediat unitatea medicală locală. A se păstra la 
temperatura camerei sub 38 grade Celsius/ 100 grade 
Fahrenheit. Nu utiliza dacă sigiliul este rupt. Închide bine 
capacul după utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ingrediente:  Ulei de Cocos Nucifera (nucă de cocos), 
amidon de tapioca, ulei de Gaultheria Procumbens 
(wintergreen, frunză), ceară din floarea-soarelui 
(Helianthus Annuus, semințe), mentol, Copaifera, ulei 
de Coriacea/ Langsdorffii/ Officinalis/ Reticulata 
(rășină), apă (Aqua), extract de Sambucus Nigra 
(fruct), ulei de Prunus Amygdalus Dulcis (migdale 
dulci), laurat de gliceril, caprilat de gliceril, ulei de 
Mentha Piperita (mentă), ulei de Cinnamomum 
Camphora (camfor), ulei de Eucalyptus Globus 
(frunze), ulei de Tanacetum Annum (floare/ frunză/ 
tulpină), nedecilenat de gliceril, ulei de Cananga 
Odorata (floare), extract de Capsicum Frutescens 
(fruct), glicerină, acid lauric, ulei de Chamomilla 
Recutita (Matricaria), ulei de Helichrysum Italicum 
(floare/frunză/tulpină), acid citric, limonen, linalol.


