Informacje o produkcie
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Olej Dragon Time Massege Oil - Czas Smoka 236ml - Young Living Essential Oils

Cena : 235,00 zł
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Producent : Young Living
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Olej Dragon Time zawiera olejki eteryczne, które badane były w Europie ze względu na swoje
równoważące działanie hormonalne. Doskonale harmonizuje pracę tarczycy. Poza masażem można
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dodawać ok. 14 g olejku do wody dla łagodzącej i odświeżającej kąpieli.

Ta kompozycja reguluje funkcjonowanie gospodarki hormonalnej, łagodzi objawy zespołu napięcia
przedmiesiączkowego, dolegliwości menstruacyjne takie jak np. skurcze mięśni, reguluje zaburzenia
cyklu.
Dragon Time jest także niezawodny w przypadku eliminowania wahań nastrojów i bólów głowy
spowodowanych zaburzeniami równowagi hormonalnej w organizmie.
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Skład:

WITAMINA E

Olej z ziaren winogron - ma lekką strukturę, jest bezzapachowy, nawilża skórę.

Oliwa z oliwek jest bogata w odżywcze, roślinne składniki chroniące komórki oraz przeciwutleniacze
jak (squalene)
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Olej z kiełków pszenicy zawiera lecytynę, witaminę C i witaminy z grupy B. Chroni skórę przed
szkodliwym działaniem wolnych rodników. Jest nawilżający.

Olej ze słodkich migdałów bogaty w witaminę E i roślinne odżywcze składniki. Silnie nawilżający,
chroni błonę komórkowa przed szkodliwym działaniem tlenu.

OLEJKI ETERYCZNE :
CLARY SAGE (Salvia sclarea, szałwia): balansuje poziom hormonów. Zawiera naturalny sclareol,
phytoestrogen, który pełni w organizmie funkcje estrogenu. Stosowany w skurczach mięśni, ZNP,
łagodzi symptomy poprzedzające menopauzę, poprawia funkcjonowanie systemu naczyniowego .

KRWAWNIK
(Achillea millefolium): Skuteczny w schorzeniach prostaty i zaburzeniach
równowagi hormonalnej. Ma działanie przeciwzapalne.
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LAWENDA (Lavandula angustifolia): Jest niezwykle uniwersalna. Łagodzi bóle głowy i syndromy
Zespół Napięcia Przedmiesiaczkowego.

JAŚMIN
(Jasminum officinale): Jest stosowany w różnorodnych problemach skórnych. Korzystnie
wpływa na suchą, tłustą, podrażnioną i wrażliwą skórę. Skuteczny na skurcze mięśni, zwichnięcia,
kaszel, zapalenie krtani, oziębłość płciową, depresję, nerwowość, wyczerpanie, problemy z prostatą i
impotencję.
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KOPER WŁOSKI
(Foeniculum vulgare): Ma działanie antyseptyczne, stymuluje układ krążenia,
oddechowy i sercowo-naczyniowy. Jest anty spazmatyczny. Sprzyja prawidłowej pracy hormonalnej
organizmu, ułatwia poród i podnosi ilość pokarmu w okresie po porodzie.

KWIAT KWIATÓW (YLANG YLANG) : Harmonizuje energie damsko-męską, oddala depresje,
zmęczenie psychiczne, działa antyskurczowo, wyrównuje ciśnienie krwi, reguluje puls,pomaga przy
problemach z układem krążenia,"ciężkim oddechu", bezsenności, palpitacji, użądleniu owadów,
częstoskurczu. Pomaga przy problemach jelitowych, skórnych, przy szoku i impotencji pobudza gruczoł
nadnercza, uspokaja złość i niepohamowany gniew oraz przywraca szacunek dla samego siebie.

w

at

Cena: 235 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w 7 ciągu
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