Informacje o produkcie

Utworzono 20-09-2018

Olejek Balsam Fir - Balsam Fir (Idaho) Essential Oil 15 ml - Young Living Essential
Oils
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Cena : 380,00 zł
Producent : Young Living
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Olejek Balsam Fir Idaho (Abies balsamea) destylowany z igieł jodły, pochodzi z Kanady i
USA. Działa antyseptycznie (układ moczowo-płciowy, płuca), ściągająco, moczopędnie,
wykrztuśnie, uspokajająco (nerwy) i tonizująco. Jodła to wysokie i pełne gracji drzewo z
doskonałym stożkowatym kształtem. Lubiana ze względu na swój zapach, wyżej była
ceniona za dobroczynny wpływ na problemy układu oddechowego, gorączkę, bóle mięśni i
bóle reumatyczne. Żywica z tego drzewa była używana do rytuałów i zewnętrznego leczenia
oparzeń, ran i skaleczeń, jak również bóli piersi i serca, a także kaszlu.

Olejek ten może pomóc w przypadku astmy, bronchitu, oparzenia, nieżytu nosa, chronicznego kaszlu,
stanów zapalnych zatok, płuc, skaleczenia, zapalenia pęcherza moczowego, depresji, hemoroidów,
chorób związanych ze stresem, bólu gardła, napięcia nerwowego, stanów zapalnych układu moczowego,
ran. Dobrze wpływa także na stany niepokoju, przeziębienie, grypę, infekcje i ból (redukuje). Może
powodować wzrost wydzielania hormonu wzrostu i redukować poziom kortyzolu. Okazał się bardzo
pomocny w przypadku przepracowanych mięśni, wiązadeł, ścięgien i stawów. Olejek Balsam Fir
wpływa na równowagę emocjonalną, mięśnie i kości, układ nerwowy i oddechowy. Zapach olejku tworzy
uczucie ugruntowania, zaczepienia i umocnienia. Stymuluje umysł jednocześnie relaksując ciało. Jest
opisywany jako łagodzący, podnoszący na duchu i otwierający jak również świetnie równoważący
emocjonalnie.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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Stosowanie:

Balsam Fir można dyfuzować, nakładać na punkty vitaflex a także miejscowo. Przyjmując doustnie
można rozcieńczyć jedną kroplę olejku w łyżeczce miodu lub niewielkiej ilości napoju (np. sojowe lub
ryżowe mleko).

Uwagi:
●

●

Nie zalecany dla dzieci poniżej 6 roku życia.
Może podrażnić wrażliwą skórę, należy unikać bezpośredniego słońca w 3-6 godzin po zastosowaniu
tego olejku zewnętrznie.

Dobrze miesza się z olejkami: Roman Chamomile, Cedarwood, Cypress, Frankincense,
Juniper, Lavender, Lemon, Myrtle, Pine, Sandalwood i Rosewood.
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Można go znaleźć w mieszankach: En-R-Gee, Grounding, Into The Future, Sacred Mountain.
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Cena: 380 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 5-7 dni

