Informacje o produkcie

Utworzono 17-10-2018

Olejek Transformation Essential Oil 15 ml - Young Living Essential Oils
Cena : 410,00 zł
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Producent : Young Living
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Transformation - przebudzenie z iluzji dwoistości jest prawdziwe i nieodwracalne...Dlaczego
nieraz czujemy się tak bardzo zagubieni i pełni lęku. Mamy wtedy poczucie, że wisimy w
próżni. Ani do Nieba, ani do Ziemi nie czujemy się wtedy przypisani. Wtedy właśnie
potrzebujemy tej kompozycji, która umożliwaia i podtrzymuje zmiany w upragnionym przez
nas świadomym kierunku, a także zmiany w naszym systemie przekonań, wyczyści nasz
umysł z wszystkich traumatycznych doświadczeń.

w

Nieodzowna zawsze ilekroć chcemy coś zmienić na lepsze, a utarte wzory i schematy naszego myślenia
różne negatywne programy naszej podświadomości przeszkadzają nam w zmianach na lepsze, czy to
będzie program utraty wagi, uwolnienia się od uzależnień, znalezienie nowego partnera, osiągnięcie
sukcesu w interesach itd.

Zmienia negatywne przekonania, umożliwia nowy sposób myślenia, następuje transformacja zachowań,
postaw i emocji.

Usuwa z podświadomości negatywną przeszłość, przekształca negatywne uczucia na radość, nadzieje i
odwagę, następuje nowe psychiczne zaprogramowanie, ponieważ kompozycja ta dociera do
nagłębszych zakamarków naszej psychiki.
Mieszanka ta przeznaczona jest dla wszystkich, którzy borykają się z problemami, chorobami, emocjami
i niezrozumiałymi przeszkodami życiowymi. Jeśli znalazłeś się w tak zwanym zamkniętym kręgu i nie
możesz ruszyć z miejsca, olejek ten jest dla Ciebie.
Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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Olejek cytrynowy / Lemon,
Mięta pieprzowa / Peppermint,
Drzewo sandałowe / Sandalwood,
Szałwia muszkatołowa / Clary Sage,
Frankincense,
Balsam Fir (Idaho),
Rosemary,
Cardamom
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Stosowanie:

(2-4) krople na przeguby dłoni, z tyłu uszy, szyja, stopy, czubek głowy, nad brwiami, klatka piersiowa,
przygotować odpowiednią afirmację, modlitwę,
stosować zamiast perfum,
dyfuzować,
bezpieczny dla dzieci powyżej dwóch lat,
nie stosować w ciąży.

Uwagi:

W okresie ciąży, przyjmowania leków, zanim użyjesz olejku skontaktuj się z lekarzem.
Olejek bezpieczny dla dzieci powyżej 2 lat.
Cena: 410 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 7 dni
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