Informacje o produkcie

Utworzono 25-08-2019

Olejek Thieves Essential Oil 15 ml - Young Living Essential Oils

Cena : 219,00 zł
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Producent : Young Living
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Thieves to kompozycja, której receptura oparta jest na legendarnym Oleju Czterech
Złodziei. Złodzieje ci byli handlarzami i sprzedawali przyprawy, tak właśnie dowiedzieli się o
olejkach, ponieważ importowali cynamon i goździki z Indii i kiedy nadeszła zaraza, królowie
z wielu krajów wydali zarządzenie aby zamknąć międzynarodowy handel i transport.
Wszystkie statki stały więc w dokach, nie mogąc żeglować i handlować, bankrutowały jeden
po drugim.
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Handel przyprawami był bardzo lukratywny, przynosił duże dochody, handlarze stwierdzili więc, że
skoro chorzy ludzie umierają, wszyscy boją się ich dotknąć, mogą oni wedrzeć się do ich domów, zabrać
to co znajdą przy ich ciałach, splądrować ich domy. Chodzili więc do domów, w których byli tylko umarli
i zabierali stamtąd naczynia, odzież, biżuterię i zakładali lombardy. Wtedy właśnie powstały lombardy.
Król wydał zarządzenie, aby ich złapać, ale konstable bali się ich dotknąć bo wiedzieli, że złodzieje
dotykali zmarłych i wchodzili do ich domów. Nie chcieli oni zachorować. Sytuacja stała się tak poważna,
że król nawet skazał kilku konstabli za odmowę wykonania rozkazu. Była to sprawa życia i śmierci. W
końcu złapano czterech złodziei i dano im szansę, aby wyznali sekret swojej ochrony przed plagą.
Stanęli przed wyborem: jeśli się nie przyznają to zostaną spaleni, a jeśli zdradzą swój sekret to zostaną
powieszeni. Wybrali powieszenie, zdradzili swój sekret i został on ogłoszony w całym mieście.

Składniki:
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Goździk / Clove (Syzygium aromaticum)
Cytryna / Lemon (Citrus limon)
Cynamon / Cinnamon (Cinnamomum verum)
Eucalyptus Radiata
Rozmaryn / Rosemary (Rosmarinus officinalis CT 1,8 cineol)

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Stosowanie:
Przed użyciem rozcieńczyć olejek z olejem bazowym V-6.
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nakładamy kilka kropel (2-4) na stopy,
nanosić w okolicy żoładka, jelit,
nanieść kilka kropel bezpośrednio na język,
dyfuzować przez 15 minut, co 3-4 godziny,
inhalować.
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Uwagi:
●
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W okresie ciąży, przyjmowania leków, zanim użyjesz olejku skontaktuj się z lekarzem.
Zawsze przed zastosowaniem rozcieńczyć.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci !

w

at

Cena: 219 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 7 dni

