Informacje o produkcie

Utworzono 22-09-2018

Olejek JoyEssential Oil 15 ml / Radość - Young Living Essential Oils

Cena : 250,00 zł
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Producent : Young Living
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Róża / Rose (Rosa damascena)
Bergamotka / Bergamot (Citrus bergamia),
Mandarin,
Ylang Ylang (Cananga odorata),
Geranium (Pelargonium graveolens),
Jaśmin / Jasmine (Jasminum officinale),
Palmarosa,
Rumianek Rzymski / Roman chamomile (Chamaemelum nobile),
Cytryna
Kolendra
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Joy jest egzotyczną mieszanką tworzącą, generującą magnetyczną energię podnoszącą
częstotliwość naszego ciała i umysłu. Dającą pełne poczucie samoakceptacji i wnoszącą do
serca radość. Ta kompozycja inspiruje, stwarza urok, wdzięk i czar oraz pomaga
przezwyciężyć zmartwienia zgryzoty i depresję.

Stosowanie:
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Rozpylać dyfuzorem, używać jako perfumy czy wodę kolońską.
Posmarować miejsce powyżej serca (splot słoneczny) czakram serca zwłaszcza przy depresji czy
myślach samobójczych, skronie, okolice grasicy, nadgarstki, przeguby dłoni.
Dodawać do kąpieli (z żelem bazowym lub solą).
Dać kilka kropel na skórę po goleniu.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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Rozcieńczyć z olejem bazowym V-6 i masować całe ciało.
Daj dwie krople na wilgotne ubranie i umieść je w suszarce, aby pięknie pachniało kiedy je masz na
sobie i oddziaływało cały czas kiedy jesteś w tym ubraniu.
Używaj zamiast perfum czy wody kolońskiej...

Wpływ zapachu:
●

Doskonale wpływa na dobre poczucie samoakceptacji, zaufania do siebie i pewności siebie, daje
prawdziwą radość bycia tu i teraz... Jest to przepiękny ekscytujący zapach, który może zastąpić
doskonale perfumy będące mieszanką wielu trujących, kumulujących się w naszym ciele silnie
toksycznych składników !
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Cena: 250 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 5-7dni
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Olejek jest foto-aktywny - unikać stosowania na skórę narażoną na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub promieni UV.
W okresie ciąży, przyjmowania leków, zanim użyjesz olejku skontaktuj się z lekarzem.
Ogólnie olejek bezpieczny dla dzieci powyżej 2 lat.
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Uwagi:

