Informacje o produkcie

Utworzono 22-08-2018

Kolekcja Everyday Oils Essential Oil Collection - Young Living Essential Oils
Cena : 830,00 zł
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Producent : Young Living
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Zestaw Olejków na Każdy Dzień Everyday Oils Collection Young Living:

W skład zestawu wchodzą:

●

●

●

●

●

●

●

●

●

1 olejek Lavender (5 ml),
1 olejek Peppermint (5 ml),
1 olejek Lemon (5 ml),
1 kompozycja Thieves (5 ml),
1 olejek Kadzidło (5 ml),
1 olejek Drzewo Herbaciane(5 ml),
1 kompozycja PanAway (5 ml),
1 kompozycja Stress Away (5 ml),
1 kompozycja Purification (5 ml)
1 kompozycja Joy (5ml)
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Sposób użycia:

Frankincense ( Kadzidło ): Jako suplement diety oraz miejscowo. W przypadku stosowania jako
dodatek żywnościowy, rozcieńczyć jedną kroplę w 4 uncjach płynu, jak np. mleko sojowe lub ryżowe.
Lemon ( Cytryna ): Jako suplement diety, do masażu i stosowania miejscowego. W przypadku
stosowania jako dodatek żywnościowy, umieścić jedną kroplę w kapsułce lub rozpuścić w 4 uncjach
mleka sojowego lub ryżowego.
Lavender ( Lawenda ): Jako suplement diety, do masażu i stosowania miejscowego. W przypadku
stosowania jako dodatek żywnościowy, umieścić jedną kroplę w kapsułce lub rozpuścić w 4 uncjach
mleka ryżowego lub koziego.
Drzewo Herbaciane (Melaleuca alternifolia) : posiada szerokie spektrum działania, wymienić w
tym miejscu należy między innymi: działanie antyinfekcyjne, antybakteryjne (szerokie spektrum
usuwania bakterii gramododatnich i gramoujemnych), bardzo silne działanie przeciwgrzybiczne,
antywirusowe, przeciw-pasożytnicze, antyseptyczne, przeciwzapalne, stymulujące pracę układu
odpornościowego, tonujące, wzmacniające układ sercowo-naczyniowy.
Peppermint ( Mięta Pieprzowa ): Jako suplement diety, do masażu i stosowania miejscowego. W
przypadku stosowania jako dodatek żywnościowy, rozpuścić jedną kroplę w 4 uncjach mleka ryżowego
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lub koziego.
Purification ( Oczyszczenie ): Do stosowania miejscowego lub inhalacji. Dyfuzuj, aplikując według
potrzeb lub nanieś na waciki, które potem umieść w otworach wentylacyjnych w domu, samochodzie,
pokoju hotelowym i biurze. Inhaluj kompozycję i wcieraj w nogi dla ich oczyszczenia.
PanAway ( Ból Precz ): Do inhalacji. Używaj na spody stóp oraz miejscowo na skórę. Nanieś na
skronie, z tyłu szyi, na czoło, lub wdychaj dla ukojenia. Stosuj ciepłe okłady z olejkiem wzdłuż
kręgosłupa.
StressAway (Stres Precz) : działa odprężająco i może pomóc w likwidowaniu napięcia nerwowego.
Thieves ( Złodzieje ): Jako suplement diety, do inhalacji i stosowania miejscowego. W przypadku
stosowania jako dodatek żywnościowy, rozpuść jedną kroplę w 4 uncjach płynu, jak np. mleko kozie lub
ryżowe. Rozpylaj przez krótki okres czasu (0,5 godziny lub mniej) w pracy lub w domu.
Joy (Radość) : jest egzotyczną mieszanką tworzącą, generującą magnetyczną energię podnoszącą
częstotliwość naszego ciała i umysłu. Dającą pełne poczucie samoakceptacji i wnoszącą do serca
radość. Ta kompozycja inspiruje, stwarza urok, wdzięk i czar oraz pomaga przezwyciężyć zmartwienia
zgryzoty i depresję.
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Cena: 830 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 7dni

