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CBD RELAX
Tenha calma.

Viralcare

For those seeking Protection.

stellinigroup.com

A IMPORTÂNCIA DO RELAXAMENTO

Como encontrar o foco numa
rotina stressante e ocupada

Todos os dias, milhões de pessoas
sofrem de distúrbios do sono, que
têm um impacto significativo na saúde
e na qualidade de vida. Conhecemos
muito bem estes problemas e
acreditamos que, com uma pequena
ajuda, todos poderão ter uma noite
tranquila e relaxada.

Por isso, a Stellini pensou
em introduzir uma solução
completamente natural para
melhorar o seu sono num
ambiente mais confortável.

ÍNDICE DE AVALIAÇÃO EM %

Já enfrentou a sua rotina diária sem descanso adequado?
Dificuldades em adormecer, acordar a meio da noite...
Cansado de estar cansado?
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O perfume parece
reconfortante

O perfume
envolve-me
em bem-estar

ENSAIO DE OBJETIVIDADE
Avaliação sensorial do tecido RELAX num painel
direcionado de 20 pessoas de 20 a 40 anos, realizada
no ITA Test (Polónia) de acordo com a terceira iteração
do procedimento de teste PB15/DA de 12.02.2013
Relax

Tenha calma.
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ADEUS, INSÓNIA!

A solução suave para sono
instantâneo e alívio do stresse
Temos tempo para relaxar com tantas coisas para
fazer? É mais fácil falar que fazer com tantas
exigências no nosso tempo durante o dia;
vamos então combiná-lo com o nosso sono!

Mas quais são os
benefícios reais para
a saúde de estar
relaxado?

• Dormir melhor
• Melhor concentração
• Maior eficiência nas atividades diárias
• Diminuição da frequência cardíaca,
menos trabalho para o coração
• Pressão arterial mais baixa
• Necessidade mais reduzida de oxigénio
• Aumento do fluxo sanguíneo para os

principais músculos
• Menos sintomas de doença,
como dores de cabeça
• Mais energia
• Alívio de stress

stellinigroup.com

UMA LIGAÇÂO DIRETA

RELAX e a melhoria da qualidade
do sono: a dupla perfeita para
uma boa noite de descanso.
RELAX não é apenas benéfico para melhorar
a saúde, força mental e níveis de stresse,
mas também pode ajudar a dormir melhor.
É uma solução natural de bem-estar e
promove o sono graças à mistura de óleo
de cânhamo e extrato de CBD canabidiol.

Viralguard
Relax

Os principais ingredientes
para uma boa noite de sono
O canabidiol, mais conhecido como CBD,
é uma molécula de cânhamo contida na
planta de canabis, Cannabis sativa.
O cânhamo é um ingrediente ativo natural,
sem efeitos psicotrópicos.

For
those
seeking Protection.
Tenha
calma.

CARACTERÍSTICAS
• Óleo de plantas orgânico,
inspirado na medicina herbal
• Efeito nâo psicrotrópico
• Testado dermatologicamente
• O acabamento pode ser
aplicado em todos os tipos
de tecidos
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CBD RELAX numa Casca de Noz
eco
Conforto máximo

Natural

Lavável cinco
vezes a 40°

Ecológico

Leve

Macio
ao toque

Reciclável

Respirabilidade
mantida

Europa | Itália
Stellini Textile Group
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.it

Europa | Espanha
Stellini Iberica
T +34 963 214 340
iberica@stellinigroup.com

Rússia
Stellini.RU
T + 7 4932932 969
infoweb@stellinigroup.ru

EUA
CT Nassau Mattress Tape
T +1 336 570 0091
salesmgt@ctnassau.com

América do Sul | Argentina
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451

Ásia | China
Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989 517 319
shine@jacquard-textile.com

Ásia | Tailândia
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 32 446 864
sales@jacquard-textile.com

Ásia | Índia
Jacquard Fabrics India
+91 98659 35935
mail@jacquardfabrics.in

administracion@jacquard-textile.ar

Mais informações,
info@stellinigroup.com
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