Informacje o produkcie

Utworzono 19-08-2018

Olejek Aroma Life - Aroma Life Essential Oil Blend 15ml / Aromat Życia - Young
Living Essential Oils

er
m
ar
k

Cena : 290,00 zł
Producent : Young Living
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Olejek Aroma Life ( Aromat życia ) - doskonale wspiera układ limfatyczny i krwionośny oraz
nerwowy. Obniża ciśnienie i poziom stresu. Jest bardzo przydatny w uwalnianiu się od
hemoroidów !

Składniki:
●

●

Kocanka Włoska / Helichrysum (Helichrysum italicum) - badania prowadzone w dużym zakresie
w Europie i na świecie dowiodły, ze olejek ten regeneruje tkanki i nerwy oraz poprawia krążenie. Jest
anty koagulantem. Reguluje poziom cholesterolu w organizmie, przywraca właściwe proporcje między
dobrym i złym oraz ogólną proporcje. Stymuluje wszystkie pożądane funkcje wątroby i doskonale
pomaga oczyścić żyły i tętnice z zalegających w nich złogów. Działa wykrztuśnie i przeciw
spazmatycznie. Redukuje blizny i przebarwienia na skórze. Posiada bardzo silne właściwości
elektryczne i stymuluje zakończenia nerwowe. Powiększa on neuro -przekaźnik, który przemienia się w
aksonie w elektron i powoduje ciągłe iskrzenie w złączu nerwowym. W ten sposób przywraca utracone
połączenia nerwowe lub wytwarza je nawet tam gdzie ich nie było od urodzenia. Tak więc jest bardzo
pomocny w takich dolegliwościach jak np. utrata słuchu. Pomaga wyzwolić, uwolnić się od uczucia
gniewu i bardzo wspomaga proces wybaczania.
Ylang Ylang (Cananga odorata) - olejek ten był tradycyjnie używany do regulowania akcji serca,
leczenia wysokiego ciśnienia, doskonale pomaga przy arytmii serca i problemach z krążeniem. Jest
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świetnym sposobem na nękającą ludzi bezsenność. Jest także bardzo pomocny przy depresjach,
napadach wściekłości i niskim poczuciu własnej wartości. Jest bardzo lubiany na wschodzie ponieważ
balansuje energię damską i męską. Polepsza relacje między partnerami.
Majeranek / Marjoram (Origanum majorana) - używany jest do relaksacji systemu oddechowego i
do kojenia bolących, napiętych i kontuzjowanych mięśni. Bardzo pomaga w regeneracji mięśni gładkich
i usuwa kurcze, skurcze, urazy, migreny i napięcie nerwowe. Jest przeciw mikrobowy, przeciw zapalny,
przeciw bakteryjny antyseptyczny i jest diuretykiem, działa moczopędnie.
Cyprys / Cypress (Cupressus sempervirens) - jest głównie używany do oddziaływania na system
krążenia i limfatyczny. Redukuje opuchliznę, cellulitis i powoduje uwalnianie zatrzymanej niepotrzebnie
w organizmie wody. Jest przeciw mikrobowy, przeciw zapalny i przeciw bakteryjny. Odświeża i
relaksuje. Wspiera system krwionośny i przywraca właściwe krążenie i mikro krążenie zarówno w
żyłach jak i naczyniach włosowatych. Usuwa problemy związane z układem limfatycznym i systemem
naczyń włosowatych.

Jak stosować:
●

●

●

●

Smarować ciało powyżej serca, na stopach, na linii życia na dłoni i pod palcem serdecznym. Wcierać za
łokciem, za dużym palcem lewej nogi. Rozcieńcz go olejkiem V-6 i użyj do masażu całego ciała.
Dobrze jest też użyć go do posmarowania ciała wzdłuż kręgosłupa od pierwszego do czwartego kręgu
które to poprzez nerwy połączone są z sercem i płucami.
dyfuzować,
inhalować,
dodać 2-4 kropli do kąpieli.
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Cena: 290 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 5-7 dni

