Informacje o produkcie

Utworzono 23-09-2018

Dyfuzor Dewdrop Diffuser - Young Living Essential Oils
Cena : 420,00 zł
Producent : Young Living
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Young Living Dew Drop Dyfuzor za pomocą technologii ultradźwiękowej rozprasza w powietrzu
mgłę z olejku eterycznego w postaci milionów mikro-cząstek. Urządzenie używane w aromoterapii, jak
również do walki z brzydkimi zapachami, bakteriami czy wirusami. Stosowanie olejów poprzez dyfuzor
zachowuje właściwości lecznicze olejków.
Termin "aromaterapia" został wprowadzony przez francuskiego chemika Rene-Maurice Gattefosse na
początku 1920 roku. Gattefosse poświęcił całe swoje życie olejkom eterycznym i ich leczniczniczym
właściwościom. Już ponad 6000 lat przed Gattefosse, aromaterapia była znana i używana przez Egipcjan,
Rzymian i Greków. Imhotep, egipski lekarz zasugerował, że oleje mogą być stosowane podczas do
masażu, kąpieli i balsamowania zmarłych. Hipokrates, znany jako ojciec nowoczesnej medycyny,
nakazał używać aromatycznych dymów i oparów, aby oczyścić Ateny nękane przez zarazę.
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Dzisiaj wiemy, że olejki poddane dyfuzji, dobrze natleniają powietrze, ale także zwiększają zdolność
organizmu do przenoszenia tlenu do komórek. Rozpuszczalne w tłuszczach struktury olejków
eterycznych pozwalają im łatwo przenikać przez błony komórkowe nosa i wchodzić do krwiobiegu. Kiedy
znajdą się już w krwioobiegu, oleje mogą pomóc w transporcie tlenu i składników odżywczych do
komórek.
Podstawowe korzyści:

●

●

zmień swoje otoczenie: stwórz relaksującą spa-atmosferę i błyskawicznie rozjaśnij nastrój w Twoim
domu lub biurze.
usuwać zapachy: usuń utrzymujący się zapach bez uciekania się do syntetycznych odświeżaczy
powietrza.
chroń zdrowie swojej rodzinę: ochrona zdrowia rodziny poprzez detoksykację domu z szkodliwych
chemikaljów używanych w domu.
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●

Do zestawu dołączono następujące olejki:
●

●

Lavender 5ml,
Citrus Fresh 5ml

Co decyduje o wyjątkowości tego produktu ?
Young Living Dew Drop dyfuzor wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w technologii dyfuzji posiadając
jednoczesnie cechy użytkowe. Po napełnieniu urządzenia odpowiednią ilością wody i olejku mieszniana
ulega rozpadowi na miliony mikro-cząstek i rozpraszana jest w postaci aromatycznej mgły w powietrzu,
aktywując korzystne składniki znajdujące się w olejkach terapeutycznych.
Cena: 420 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 5-7dni
Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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