Informacje o produkcie

Utworzono 22-09-2018

Olejek Ylang Ylang - Ylang Ylang Essential Oil 15 ml - Young Living Essential Oils

Cena : 270,00 zł
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Producent : Young Living
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Ylang Ylang (Cananga odorata) znaczy kwiat kwiatów.
Łoża nowożeńców posypywane były kwiatami Ylang Ylang w noc poślubną. Roślina pochodzi
z wysp Komory na Oceanie Indyjskim, Indonezji i Filipin. Olejek uzyskuje się w wyniku
parowej destylacji kwitnących kwiatów. Kwiaty zbierane są wczesnym rankiem w celu
maksymalizacji wydzielania olejku eterycznego. Najwyższą jakość olejków uzyskuje się z
pierwszej destylacji.

Jak że olejek Ylang Ylang wpływa na utrzymanie męsko-żeńskiej równowagi energetycznej, można
zatem lepiej dostroić się duchowo oraz osiągnąć większe skupienie myśli oddzielając tym samym
wiecznie obecne negatywne częstotliwości. Może to pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi, opanować i
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wyciszyć szybkie oddychanie, frustracje. Olejek Ylang Ylang pozwala przywrócić równowagę różnych
funkcji serca. Wspomaga proces leczenia impotencji oraz pomaga przy problemach jelitowych, szoku
oraz problemach skórnych.
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arytmia serca,
problemy z układem sercowym,
wysokie ciśnienie krwi,
niepokój,
impotencja,
nadciśnienie tętnicze,
depresja,
zmęczenie psychiczne,
utrata włosów,
ciężki oddech,
bezsenność,
palpitacja ( kołatanie ) serca,
użądlenia owadów,
częstoskurcz.
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Jak stosować:
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rozcieńczony olejem roślinnym V-6 używać do masażu lub stosować na wybrane miejsca w
zależności od potrzeb,
może być również dyfuzowany ( rozpylany ),
może stanowić dodatek żywieniowy lub zapachowy.
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Wpływ aromatu:

wpływa na wzrost energii seksualnej wzmacniając tym samym wzajemne związki dodając im głębszy
zmysłowy i duchowy wymiar,
Ylang Ylang może pobudzać do lepszej pracy gruczoł nadnercza,
uspokaja i relaksuje; pomaga tonować złość i potencjalny niepohamowany gniew oraz brak szacunku
do samego siebie; przywraca poczucie miłości własnej, zaufania, radości i spokoju.

Uwagi:
●

●

Kobiety w ciąży użycie olejku powinny skonsultować z lekarzem.
Ogólnie bezpieczny dla dzieci powyżej 2 lat.
Cena: 270 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 5-7 dni

