Informacje o produkcie

Utworzono 22-09-2018

Olejek Harmony Essential Oil 15 ml - Young Living Essential Oils

Cena : 420,00 zł
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Producent : Young Living
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Harmony - jak sama nazwa wskazuje to wyjątkowe połączenie, które promują dobre
samopoczucie na poziomie fizycznym i emocjonalnym poprzez z harmonizowanie równowagi
w centrach energetycznych ciała. Jest bardzo potężną duchową i emocjonalną mieszanką
olejków - ta mieszanka wprowadza nas w harmonie ze sobą i z całym wszechświatem.
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Zmniejsza stres, wprowadza w dobre samopoczucie, zwalcza zakorzenioną w nas nienawiść, pomaga
przemienić myśli negatywne na pozytywne. Pomocna w leczeniu depresji, ponieważ zawiera cząsteczki,
które przekraczają barierę krew-mózg.

Kompozycja ta, pomoże Ci odmienić życie "tu i teraz". Stosowanie jej pozwoli głęboko się odprężyć,
zregenerować siły, złagodzić skutki codziennego stresu, a przede wszystkim "wrócić do siebie".

Poczuj się wreszcie zrelaksowana i szczęśliwa, poczuj jak odpływa napięcie związane z ustawicznym
stresem. Wówczas odczuwamy w sobie spokój, siłę, pozytywną energię do życia i działania. Kiedy
czujemy w sobie równowagę, jesteśmy bardziej szczęśliwi i pełni witalnej energii. Chce nam się żyć,
otwieramy się na nowe zmiany, pojawiają się w naszych głowach super pomysły, nowe koncepcje, które
powodują, że kreujemy życie zgodnie z naszym wnętrzem.

Często zadajemy sobie pytanie, co możemy zrobić, żeby poczuć harmonię, równowagę i bezpieczeństwo
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w swoim życiu. Najważniejsze jest wyciszyć się wewnętrzne, wejść w głąb siebie, poprzez medytacje,
jogę, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

Warto jest również zadać sobie pytanie, co jest dla mnie ważne w życiu, w jakim kierunku podążam
każdego dnia.

Pomoże ci w tym właśnie olejek Harmony.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lawenda / Lavender (Lavandula angustifolia),
Drzewo Sandałowe / Sandalwood (Santalum album),
Ylang Ylang (Cananga odorata),
Frankincense (Boswellia carteri),
Pomarańcza / Orange (Citrus aurantium),
Angelica (Angelica archangelica),
Geranium (Pelargonium graveolens),
Hyssop (Hyssopus officinalis),
Spruce (Picea mariana),
Spanish sage (Salvia lavandulifolia),
Rosewood (Aniba rosaeodora),
Lemon (Citrus limon),
Jasmine (Jasminum officinale),
Rumianek Rzymski / Roman chamomile (Chamaemelum nobile),
Bergamot (Citrus bergamia),
Palmarosa (Cymbopogon martini),
Róża / Rose (Rosa damascena).

Stosowanie:
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dyfuzować,
wdychać przez 25 minut dziennie,
stosowanie miejscowe: nadgarstki, stopy, za uszami, czoło, serce, kark, skronie,
2-4 krople do kąpieli, ale najpierw krople olejków zmieszać z solą morską(bardzo dobrej jakości).
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Składniki:

Uwagi:
●
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Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci !
W okresie ciąży, przyjmowania leków, zanim użyjesz olejku skontaktuj się z lekarzem.
Cena: 420 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 5-7dni

