Sunbreeze
Sunrider’s Essentiële Olie & Balsem
De Chinese keizers ontwikkelden een rustgevende, dieptewerkende balsem die
pijn verlicht en genezend werkt bij externe
verwondingen. Sunbreeze is gebaseerd op
een formule vastgelegd in de geschriften over
kruiden van de keizers. Deze formule is oorspronkelijk ontworpen door tempelpriesters
om verwondingen te helpen genezen die ze
opliepen tijdens het oefenen van hun extreme
krijgskunsten. De solide formule van de keizers
stamt af van deze originele formule.
Sunbreeze Olie is gemaakt van pure
essentiële oliën van bloemen en kruiden, de
balsem gebruikt deze ook maar wordt vermengd
met natuurlijke bijenwas. Essentiële oliën die
worden gedistilleerd van wortels, zaden, bloemen
en bladeren van verscheidene planten, worden al
duizenden jaren gebruikt voor kwalen als
hoofdpijn, vermoeidheid en voor problemen met
de spijsvertering.
De moleculen van essentiële oliën zijn dermate
klein dat ze door de huidmembranen dringen en
zodoende transdermaal werken, en diep in de
weefsels en het circulaire systeem trekken.
Sunbreeze Olie & Balsem is puur en bevat geen
chemicaliën. Per halve liter wordt zo’n 100
kilogram kruiden gebruikt!

GEBRUIK
Smeer olie of balsem op de achterkant van de
nek aan de onderkant van de schedel of op de
slapen. Nog een keer aanbrengen en flink in
masseren. Deze methode werkt tegen hoofdpijn,
vermoeidheid, gespannen spieren en slaperigheid
Wrijf balsem op de plekken van het lichaam die
pijnlijk of koud zijn. Goed tegen verstopte voorhoofdsholtes, verstuikingen, kiespijn, insectenbeten, pijn in botten en spieren, brandwonden,
menstruatiepijn en kleine verwondingen. Meer
toepassingen zie onderstaande informatie.

In alle gevallen kan Sunbreeze direct en
meerdere keren dagelijks aangebracht worden.
Doe een beetje balsem of olie op de handpalm.

INGREDIËNTEN
Menthol, Kamfer, olie van de Cassia plant en
andere essentiële bloemenoliën.
De essentiële oliën wekken een prikkelend frisse
geur op wat warm of koud kan aanvoelen.
Daarom contact met de ogen vermijden, het
prikkelt even maar is niet schadelijk.
Houd buiten bereik van kinderen.
Voor kinderen tot 2 jaar verdunnen met zalf of
milde lotion. Let hierbij op of de ingrediënten van
natuurlijke oorsprong zijn bij huidirritaties.
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= verwarmend
= verkoelend.

