Informacje o produkcie

Utworzono 17-10-2018

Olejek Sacred Frankincense - Sacred Frankincense Essential Oil 5 - Young Living
Essential Oils
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Cena : 250,00 zł

Producent : Young Living
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Sacred Frankincense - olejek eteryczny destylowany z drzewa Boswellia sacra destylarni
Young Living w Oman. Jest to odmiana frankincense (Boswellia carteri), która jest
uzupełnieniem obecnej oferty Young Living i jest idealny, gdy pożądane jest głębsze
duchowe połączenie. Roślina Omani frankincense jest uważana za najrzadszą na świecie, a
zarazem najbardziej poszukiwaną ze względu na jej aromatyczne właściwości.
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Właściwości:
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wspomaga układ odpornościowy, układ nerwowy,
wspomaga prawidłową regenerację komórek,
dotlenienie komórek,
pomaga regulować emocje,
zapewnia działanie uspokajające,
zmniejsza uczucie stresu,
bardzo psycho-aktywny,
uspokaja nerwy, pomaga pokonywać problemy,
wzmaga zaufanie oraz wspiera system odpornościowy organizmu i zdolność ochrony.
Sacred Frankincense również pomaga pokonać negatywne emocje, przy jednoczesnym wspieraniu,
dzięki któremu czujemy się bezpieczni. Podnosi na duchu, kiedy czujemy się samotni, zmniejsza
występowanie koszmarów, a także stoi na strażnicy poczucia własnej wartości.
Ponadto wspomaga medytację, wspiera terapie relaksacyjne podczas pracy duchowej nad sobą. Olejek
uspokaja i rozjaśnia umysł, spowalnia i pogłębia oddech. Pomaga w przypadku obsesyjnego lęku i
niepokoju związanym z wydarzeniami z przeszłości.
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Kto powinien używać Sacred Frankincense ?
●

Dorośli powyżej 18 lat.

●

●

Dyfuzować przez jedną godzinę trzy razy dziennie. Dyfuzować olejek podczas uprawiania jogi,
medytacji, modlitwy lub kiedy chce się pogłębić swoje doświadczenie poprzez wzrost świadomości
duchowej.
Stosować jako suplement diety: dodaj dwie krople do kapsułki i spożywaj trzy razy dziennie.
Stosować miejscowo bezpośrednio na żądany obszar ciała, rozcieńczenie nie jest wymagane, z
wyjątkiem najbardziej wrażliwych miejsc na skórze ciała.
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Sposób użycia:

Uwagi:
●

●
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Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W okresie ciąży, przyjmowania leków, zanim użyjesz olejku skontaktuj się z lekarzem.
Przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu.
Nie używać w pobliżu ognia, płomienia, ciepła lub iskier.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 49°C.

Czy wiesz, że ?
●

●

Sacred Frankincense kadzidło, k?óre jest wreszcie dostępne dla ludzi Zachodu, dla każdego spoza
saudyjskiej rodziny królewskiej i uprzywilejowanych osób Omanu.
Sacred Frankincense używane podczas jogi, medytacji, modlitwy, może pogłębić doświadczenie
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duchowe.
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Cena: 250 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 5-7 dni
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