Informacje o produkcie

Utworzono 19-08-2018

Olejek Mister Essential Oil 15 ml - Young Living Essential Oils

Cena : 240,00 zł
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Producent : Young Living
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Mister to mieszanka stworzona, aby pomóc mężczyznom, którzy skarżą się na zakłócenia
równowagi hormonalnej i problemy z prostatą. Mówi się, że każdy mężczyzna po 55 roku
życia ma raka prostaty w mniejszym lub większym stopniu. Czy jest to prawda w 100% czy
nie, nie wiem, ale wiadomo, że problem ten rośnie. Mężczyźni skarżą się na problemy z
reprodukcją i zakłóceniami hormonalnymi, o których nie słyszało się kilka lat wcześniej.
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Mister został stworzony aby pomóc uwolnić zator w prostacie i zachować lepszą równowagę
hormonalną. Należy nakładać go na zewnętrzne i wewnętrzne kostki.
Mister zawiera piękny olejek nazywany Yarrow, który ma właściwości podobne do tych jakie mają w
naszym ciele progesteron i testosteron.

Ostatnio zauważono, że kobiety, które używały Mister przy uderzeniach gorąca lepiej radziły sobie z tą
dolegliwością. Nie działa on na wszystkich oczywiście, ale pomógł tym kobietom, które miały niski
poziom estrogenu lub progesteronu. Nie znaczy to, że jeśli ktoś ma raka typu progesteronowego
pobudzi to hormony rakowe do aktywności. Olejki tego nie zrobią. Są bardzo bezpieczne w użyciu i jak
długo nakładamy je zewnętrznie nie ma ryzyka lub niebezpieczeństwa. Kompozycja ta została
stworzona, aby pomóc kobietom powyżej 30-go roku życia, natomiast Dragon Time dla młodych kobiet
oraz nastolatek.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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Blue Yarrow (Achillea millefolium): zmniejsza parcie na gruczoł krokowy i równoważy poziom
hormonów w organizmie. Jest przeciwzapalny, zmniejsza zabliźnienia. Jest pomocny w przypadku
zapalenia nerwów.
Szałwia / Sage (Salvia officinalis): była używana w Europie na wszelkie problemy skórne takie jak
egzema, trądzik, łupież i utrata włosów. Jest znana z dobroczynnego wpływu na centra energetyczne /
ośrodki witalności w ludzkim ciele. Przynosi ulgę w depresji i zmęczeniu psychicznym. Szałwia
stymuluje produkcję estrogenu. Wzmacnia organizm w czasie zespołu napięcia przed miesiączkowego
oraz podczas menopauzy. Indianie z Lakoty używali szałwii do oczyszczania, leczenia oraz do usuwania
negatywnych emocji powstałych w skutek odrzucenia i wykorzystywania seksualnego. Roślina ta była
także stosowana jako tonik do ciała o działaniu uzdrawiającym i wzmacniającym.
Mirt / Myrtle (Myrtus communis): pomaga przywrócić prawidłowe wydzielanie hormonów przez
gruczoł tarczycy i jajniki. Wspomaga proces leczenia chronicznego kaszlu i gruźlicy. Można go
stosować u dzieci w przypadku kaszlu i problemów z oddychaniem, stymuluje system immunologiczny
do walki z przeziębieniem, grypą i chorobami zakaźnymi.
Koper Włoski / Fennel (Foeniculum vulgare): jest przeciwskurczowy, antyseptyczny, stymuluje
pracę układu krążeniowego i oddechowego. Ma działanie hormono-podobne i dzięki temu ułatwia
poród i wzmaga laktację po narodzinach.
Lawenda / Lavender (Lavandula angustifolia): jest uniwersalnym olejkiem znanym z szerokiego
spektrum działania. Jest przeciwskurczowa, przeciwzapalna, anty-infekcyjna, przeciwzakrzepowa.
Łagodzi ból głowy i objawy zespołu napięcia przed miesiączkowego.
Mięta Pieprzowa / Peppermint (Mentha piperita): jest jednym z najstarszych i cieszących się
największą sławą ziół wspomagającym trawienie. Jean Valnet prowadził badania, które potwierdziły
korzystny wpływ olejku z mięty na system oddechowy i pracę wątroby. Daniel Penöel donosi, że mięta
obniża gorączkę, wspomaga leczenie cukrzycy, nudności, wymiotów oraz wzmacnia system
oddechowy. Dodawanie olejku z mięty pieprzowej do wody pitnej pomaga obniżyć temperaturę ciała
podczas upałów.
Olej bazowy: olej z ziaren sezamu
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Sposób użycia:

Ta kompozycja korzystnie wpływa zarówno na mężczyzn jak i na kobiety. Wmasowujemy w punkty Vita
Flex na stopach. Wmasowujemy w dolną część miednicy, wykonujemy gorący okład. Stosujemy
miejscowo, tak jak potrzeba. W postaci rozcieńczonej nanosimy na gruczoł krokowy.
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Olejki współpracujące:
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Dragon Time,
Clary Sage,
Sage.

Cena: 240 PLN Dostępność: na magazynie, (dostawa w ciągu 5-7dni)

