Informacje o produkcie

Utworzono 19-08-2018

Olejek Trauma Life Essential Oil 5ml - Young Living Essential Oils
Cena : 330,00 zł
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Producent : Young Living
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Olejek Trauma Life Young Living to uspokajająca kompozycja olejków eterycznych
opracowana z myślą o uwolnianiu głęboko zakorzenionej traumy emocjonalnej.

Składniki:

Frankincense (Boswellia carteri) był dobrze znany w czasach Chrystusa z uwagi na jego
uświęcające i uzdrawiające moce i był jednym z prezentów danych Chrystusowi z okazji jego urodzin
od Trzech Mędrców będących Królami. Był używany do leczenia każdej znanej człowiekowi choroby i
stosowany na każdą ewentualność. Dzisiejsi badacze odkryli, że posiada niezwykle wysoką zawartość
półtoraterpenów, które pomagają stymulować system limbiczny mózgu (centra emocji). Równie dobrze
wpływa na podwzgórze, szyszynkę i przysadkę mózgową. Podwzgórze jest głównym ośrodkiem
kontrolującym gruczoły ludzkiego ciała. Kontroluje uwalnianie wielu hormonów włączając w to hormony
tarczycy i hormony wzrostu. Frankincense jest teraz badany dalej i używany leczniczo w wielu
szpitalach Europy. Badano i dowiedziono jego zdolności do udoskonalania produkcji ludzkiego hormonu
wzrostu. Wskazania: astma, depresja, wrzody. Wysoka zawartość półtoraterpenów jest stymulująca i
podnosząca dla umysłu, pomaga przezwyciężyć stres i rozpacz i równie dobrze wzmacnia system
obronny. Ten olejek pomaga przy alergiach, ugryzieniach (owady i węże), bronchit, rak, infekcje
systemu oddechowego, dyfteryt, bóle głowy, krwotoki, opryszczki i liszaje, nadciśnienie, zapalenia,
stres, zapalenie migdałków, dur brzuszny, brodawki i kurzajki. Frankincense zawiera bardzo dużo
półtoraterpenów przekraczających barierę krwi w mózgu. To zwiększa aktywność leukocytów
broniących ciało przed infekcją. Zapach olejku zwiększa duchową świadomość i pomaga w medytacji.
Pomaga też polepszyć nasze nastawienie do siebie i do otoczenia oraz podnosi na duchu, co bardzo
pomaga wzmocnić system immunologiczny.
Sandalwood (Santalum album) olejek z Drzewa Sandałowego jest podobny do olejku z
pachnącej żywicy (Frankincence) we wspieraniu i wzmacnianiu systemu nerwowego i układu krążenia
oraz przeciwdziałaniu nowotworom. Olejek z drzewa sandałowego od stuleci używany jest w indyjskiej
medycynie AYURVEDIC. Tradycyjnie używano go dla rewitalizacji skóry całego ciała. Przy
praktykowaniu YOGI, a zwłaszcza przy medytacji. Olejek ten pomaga przy cystach i zapaleniach dróg
moczowych. Jest również dobrodziejstwem przy trądziku, depresji, zapaleniu płuc, problemach
menstruacyjnych, naprężeniach nerwowych i zapaleniach skóry. Pomaga suchej i odwodnionej
skórze... Zwiększa w wyraźny sposób skuteczność medytacji. Zapach drzewa sandałowego polepsza
głęboki sen, pomaga USUNĄĆ NEGATYWNY PROGRAM z komórek ciała (kasuje negatywne
zaprogramowanie).
Valerian (Valeriana officinalis) waleriana nazywana kiedyś leczącą wszystko, była ceniona od
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czasów średniowiecznych. Przez wieki była ona używana na bezsenność, migrenę, bolesne
miesiączkowanie, kolkę jelitową, reumatyzm, cholerę, epilepsję, schorzenia skóry, bóle pleców,
przeziębienia i rany. Wciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, waleriana była badana ze względu na swoje
właściwości uspokajające. Ze względu na efekt jaki waleriana wywiera na system nerwowy, może być
pomocna w wypadku bezsenności, niestrawności na tle nerwowym, migrenie, niepokoju, zaburzeniach
snu i napięciu. Zapach olejku valerian może pomóc w medytacji ponieważ pomaga przebić się przez
napięcie i stres dnia codziennego i skupić się na naszym wnętrzu, gdzie znajdziemy prawdziwy spokój.
Jest głęboko uspokajający, rozluźniający i równoważący.
Lavender (Lavandula angustifolia) Francuski naukowiec, chemik Rene M. Gatefosse był pierwszym
odkrywcą właściwości Lawendy / Lavender (Lavandula angustifolia) jako środka pomagającego w
regeneracji tkanek i przyspieszającego gojenie ran (osobiście zastosował go u siebie kiedy się poparzył
w laboratorium w czasie pracy). Dzisiaj Lawenda jest jedną ze znaczących substancji w grupie
podstawowych olejków i figuruje na brytyjskiej liście farmaceutycznej jako ważny i znaczący lek.
Lawenda jest zbawienna w oczyszczaniu skaleczeń i ran, idealna w pielęgnacji skóry, przeciw
łojotokowa. Oczyszcza skórę z łoju który jest idealną odżywką dla bakterii skóry. Posiada także
klinicznie udowodnione działanie relaksujące. Jest doskonała przy wszelkich poparzeniach - rany się
goją bez śladu blizny. Powstrzymuje nowotwory piersi oraz leczy alergie.
Davana (Artemisia pallens)
Spruce (Picea mariana) wspomaga pracę systemu oddechowego i nerwowego. Zapobiega
powstawaniu infekcji i stanów zapalnych, jest antyseptyczny. Jego działanie terapeutyczne pomaga
otworzyć się, usuwa blokady emocjonalne przynosząc poczucie równowagi i ugruntowania. Tradycyjnie
olejek ze świerku uważany był za źródło pomyślności.
Geranium (Pelargonium graveolens) pomaga utrzymać równowagę hormonalną, wspomaga
funkcjonowanie nerek, wątroby i wydzielanie z wątroby toksyn. Geranium otwiera czakrę wątroby.
Wątroba to miejsce, w którym kumulują się strach i złość.
Helichrysum (Helichrysum italicum) pomaga polepszyć krążenie i stymuluje optymalne działanie
systemu nerwowego. Zwiększa świadomość i percepcje i pomaga uwolnić się od uczucia gniewu i
złości, co pozwala uzyskać większe skupienie i koncentrację.
citrus hystrix
Rose (Rosa damascena) ten przepiękny zapach róży jest upajającym, odurzającym i pięknie
działającym Afrodyzjakiem,pomaga osiągnąć równowagę i harmonię, pozwalając pokonać niepewność i
brak poczucia bezpieczeństwazapach jest stymulujący i podnoszący dla naszego umysłu - tworząc
poczucie samoakceptacji bezpieczeństwa i powodzenia.
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(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,
nie stosować w ciąży
chronić przed dziećmi

Uwagi:
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W okresie ciąży, przyjmowania leków, zanim użyjesz olejku skontaktuj się z lekarzem.
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Cena: 330 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 7 dni
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