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120 PV (przy zamówieniach ER)

190 PV

250 PV

350 PV

Ilość gratisowych olejków i innych produktów, które
możesz otrzymać, zależy od wysokości Twojego
zamówienia liczonego w punktach PV.
 
Składając zamówienie w programie lojalnościowym
Essential Rewards gratisy otrzymujesz od 120 PV.
 
Przy zamówieniu One-Time Order gratisy
otrzymujesz od 190 PV.
 
Podczas zakupów zwróć uwagę na ilość punktów
PV. Czasem może Ci brakować zaledwie kilku lub
kilkunastu PV do kolejnych gratisów.
 
Progi kolejnych gratisowych produktów to:
 

O co chodzi z tymi gratisami?

https://vimeo.com/298062909




BAZY KREMOWE
 
1)
1 porcja masła kakaowego
1 porcja oleju kokosowego
1/2 porcji oleju bazowego V-6
 
2)
1 porcja masła shea
1 porcja oleju kokosowego
1/2 porcji oleju bazowego V-6
 
Rozpuść masło kakaowe (lub shea) i olej kokosowy w kąpieli
wodnej, dodaj V-6. Ostudź mieszankę i włóż do lodówki na ok 45
min.
 
Następnie ubijaj mikserem, aż do uzyskania puszystej
konsystencji. Na tym etapie dodaj olejki eteryczne. Przeważnie
dodaję ok 20 kropli, ale to zależy od olejku i od tego na jak
intensywny zapach mam ochotę.
 
Jeśli wybierzesz masło kakaowe to Twój krem będzie miał
konsystencję masła do ciała, a gdy wybierzesz masło shea to po
ubiciu mikserem będzie miał konsystencję gęstej śmietany.
 
Obu kremów używam na noc, gdy chcę intensywnie odżywić
skórę całego ciała i stóp. 

bazy kremowe
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orange+

Chyba wszyscy kochają olejek ORANGE+. Pięknie pachnie i
świetnie smakuje.
 
To olejek z serii PLUS, czyli można go przyjmować
wewnętrznie. 

Zawiera 85-90% d-limonenu.
 
Ten związek działa
energetyzująco, kojąco i
oczyszczająco na układ trawienny,
uspokaja umysł i emocje. 
 
Zapewnia ogólny dobrostan
organizmu.
 
Olejek ORANGE+ jest również
składnikiem suplementów:
Longevity, Super C, NingXia
Red, ImmuPro
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orange+

2Zastosowanie wewnętrzne

Nawodnij organizm
 
Dodaj kilka kropli olejku
ORANGE+ do wody, aby
zyskała owocowy smak.

Wzbogać smak
napojów i potraw
 
Dodaj kilka kropli olejku
ORANGE+ do smoothies,
wyciskanych soków, ciast,
owsianek, jaglanek, marynad,
sosów do sałatek.



Nie daj się przeziębieniu
 
 
Budzisz się z drapiącym gardłem? A może po prostu czujesz się
wyczerpana?
 
Od razu podejmij działanie i wzmocnij się, zanim dopadnie Cię
przeziębienie.
 
Olejek eteryczny ORANGE+ jest niezwykle korzystny dla
wzmocnienia układu odpornościowego.
 
Aby czerpać z niego korzyści, możesz dodać kilka kropli olejku
do kojącej, ciepłej herbaty lub innego napoju. Możesz też
umieścić kilka kropli w kapsułce i połknąć. 
 
Według tego badania połączenie olejków z pomarańczy,
goździków, cynamonu, eukaliptusa i rozmarynu jest jeszcze
silniejsze.
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https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23312025.2017.1340112
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Gładkie ciało
 
 
Olejek eteryczny ORANGE zawiera wiele przeciwutleniaczy,
które usuwają wolne rodniki.
 
Pomaga to zapobiegać oznakom starzenia się i zachować
zdrową skórę.
 
Ponadto skutecznie zmniejsza trądzik i inne dolegliwości
skórne.
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2Zadbana skóra i włosy



 
 
 
 
Peeling do ciała
 
 
 
1/2 szklanki cukru trzcinowego

2 łyżki oleju bazowego V-6

1 łyżka miodu

1-2 łyżki bazy żelowej pod prysznic YL lub mydełka

kastylijskiego w płynie

1/4 łyżeczki ekstraktu waniliowego

10         olejku ORANGE

14         olejku STRESS AWAY

  4         olejku NUTMEG
 
 
 
Wymieszaj wszystkie składniki w szklanej lub porcelanowej
misce. Przechowuj w szczelnie zamykanym słoju.
 
Peelinguj całe ciało, a następnie spłucz wodą.

15

orange+



Nadaj włosom połysk
 
 
Dzięki przeciwutleniaczom olejek ORANGE jest rewelacyjny do
pielęgnacji włosów, a także stymuluje je do wzrostu.
 
Jego działanie przeciwzapalne może łagodzić podrażnioną skórę
głowy. Dodatkowo wygładza suche, łamliwe włosy i nadaje
niesamowity połysk (nie wspominając o doskonałym zapachu). 
 
Dodaj kilka kropli olejku pomarańczowego do odżywki do
włosów lub produktu termicznego.
 
Przepis na prosty tonik do włosów:
 
butelka z atomizerem + woda + kilka kropli olejku ORANGE
 
 

orange+
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Ulżyj zmęczonym stopom
 
 
Masz zmęczone stopy? Olejek ORANGE zwalczy stany zapalne i
zmniejszy obrzęk. Rozluźni obolałe stopy.
 
Na stopy użyj kilku kropli nierozcieńczonego olejku i wmasuj w
punkty VitaFlex.
 
Możesz też zrobić prostą mieszankę:
 
3 łyżki oleju bazowego V-6

8         olejku z pomarańczy
 
Połącz i wmasuj miksturę w stopy (a jeszcze lepiej, jeśli ktoś
zrobi to Tobie).

orange+
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Odśwież oddech
 
 
Aromat olejku z pomarańczy pomoże zwalczyć nieświeży
oddech, zadbać o zdrowe dziąsła i zmniejszyć stan zapalny.
 
Dodaj 1-2 krople na szczoteczkę z pastą Thieves, aby zapewnić
sobie piękny i biały uśmiech.
 
Nie martw się o szkliwo! Olejek ORANGE+ jest tłoczony na
zimno ze skórki, a nie z soku więc nie uszkodzi szkliwa.
 
Płucz jamę ustną i gardło kilka razy w tygodniu lub nawet
codziennie, aby zadbać o lepszą higienę jamy ustnej.
 
Płukanka do jamy ustnej:
 
1 szklanka ciepłej wody

1/2 łyżeczki soli

5         olejku ORANGE+
 
Wymieszaj i od razu płucz.

orange+
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Odpuść negatywne emocje i strach
 
Olejek eteryczny z pomarańczy pomaga przy uwalnianiu
strachu i niepokoju związanego z daną sytuacją.
 
Dyfuzuj olejek ORANGE lub wdychaj bezpośrednio z buteleczki.
 
Możesz też rozetrzeć kilka kropli w dłoniach i inhalować z dłoni
koncentrując się na odpuszczaniu negatywnych myśli.

19
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2Pozytywne emocje



orange+

Pobudzaj energię i kreatywność
 
Jasny aromat pomarańczy bardzo podnosi na duchu. Pomaga
on także  przezwyciężyć popołudniowy kryzys i pobudzić
kreatywność.
 
Ponadto zwiększa wydajność.
 
Pozytywna i dodająca energii mieszanka:
 
4        olejku Frankincense

3        olejku Orange

2        olejku Cypress*

2        olejku Peppermint
 
Dyfuzuj lub połącz olejki w buteleczce 5 ml i uzupełnij olejem
bazowym V-6, nakręcić roll-on i smaruj nadgarstki, szyję i kark.
 
 
*olejek cyprysowy jest w majowej promocji.
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orange+

Perfum do pomieszczeń Słoneczne Dni**
 
Możesz nim spryskiwać pomieszczenia, w których nie masz
dyfuzora… chociaż pamiętaj: każdy pokój, kuchnia zasługują na
swój własny dyfuzor :)
 
30 ml wódki lub oczaru wirginijskiego

8         olejku Orange

5         olejku Ylang Ylang

4         olejku Ginger

100 ml wody destylowanej
 
Połącz wódkę lub oczar wirginijski z olejkami eterycznymi w
szklanej butelce z atomizerem i dodaj wodę destylowaną.
Wstrząśnij delikatnie przed użyciem.
 
**Unikaj spryskiwania drewnianych powierzchni.
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orange+

Z jakimi olejkami łączyć olejek pomarańczowy?

 
Olejek ORANGE dobrze komponuje się w dyfuzorze, roll-onach,
kompozycjach do masażu z olejkami:
 

Lime
Lemon

Tangerine
Grapefruit

Cinnamon Bark
Frankincense

Geranium
Juniper

Lavender
Nutmeg

Patchouli
 
Pamiętaj, że olejek eteryczny z pomarańczy jest fotouczulający.
 
Jeśli stosujesz go na skórę to zrób to wieczorem, na 12 godzin
przed ekspozycją na słońce.

22
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cypress

Olejek eteryczny z cyprysu ma świeży, drzewny aromat. To
wiecznie zielone drzewo może żyć setki lat. 
 
Najważniejsze zalety olejku CYPRESS obejmują detoksykację i
poprawę krążenia. Jest niezbędnym olejkiem eterycznym w
technice masażu Raindrop.

Podobnie jak wiele innych drzew
iglastych cyprys zawiera α-pinen. 
 
Ten składnik oczyszcza zarówno
ciało, jak i emocje.
 
Zachęca również do skupienia i
jasności, pomagając podejmować
mądre decyzje w trudnych
sytuacjach.
 
Ze względu na zapach jest lubiany
przez mężczyzn do stosowania
miejscowego.
 
Ten wszechstronny olejek ma
sporo właściwości, które doceni
każdy z członków rodziny.
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3Zdrowie i dobre samopoczucie

dyfuzuj
wdychaj z buteleczki
nakrop na dłonie, rozetrzyj i wdychaj

Ulga dla układu oddechowego
 
Świeży zapach cyprysu doskonale nadaje się do udrażniania
dróg oddechowych. 
Jest na to kilka sposobów:
 

 
Zrób mieszankę;
6        olejku Cypress

4        olejku Lavender

2        olejku Peppermint
 
Możesz też przygotować kompozycję do smarowania klatki
piersiowej, szyi i karku:
5        olejku Cypress

5        olejku Pine

2        olejku Lemon

2        olejku Tea Tree (Melaleuca Alternifolia)
 
Połącz olejki eteryczne w 15 ml buteleczce, uzupełnij olejem
bazowym V-6 i nakręć roll-on.

cypress
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cypress

Wspieraj układ odpornościowy
 
Olejek eteryczny CYPRESS stosuje się podczas domowego
masażu Raindrop.
 
Technika Raindrop to technika polegająca na nakładaniu kropli
olejków na stopy i kręgosłup w odpowiedniej sekwencji.
 
Jest to jeden z moich ulubionych sposobów na relaks i
odpoczynek, ale nie zawsze jest czas lub warunki do masażu. 
 
Przygotowuję wtedy kąpiel Raindrop Detox:
 
6 filiżanek soli Epsom

10        każdego z wymienionych poniżej olejków eterycznych:
 

Cypress
Oregano
Thyme
Basil

Wintergreen
Marjoram

Peppermint
Aroma Siez

26



cypress

W szklanej lub porcelanowej misce połącz sól Epsom z olejkami
i dokładnie wymieszaj. Przełóż do szklanego, szczelnie
zamykanego słoja.
 
Do ciepłej kąpieli dodaj 1-2 szklanki mieszanki i relaksuj się
przez co najmniej 30 minut.
 
Chcesz wiedzieć więcej o technice kropli deszczu?
 
Raindrop to masaż domowy. Jest to prosta procedura
namaszczania, polegająca na stosowaniu kilku olejków
eterycznych w określonej kolejności. Ta technika jest nie tylko
relaksująca i odmładzająca, ale stymuluje również każdy układ
fizjologiczny organizmu.
 
Olejki eteryczne stosowane podczas Raindrop to Valor,
Oregano, Thyme, Basil, Wintergreen, Marjoram, Cypress,
Peppermint i Aroma Siez. Najpierw nakłada się je na stopy, a
następnie na plecy (nie wszystkie oleje stosuje się zarówno na
stopy, jak i na plecy).
 
Można jeszcze użyć White Angelica jako ochrony masażysty
przed otrzymywaniem energii od osoby masowanej.
 
Zobacz film instruktażowy masażu Raindrop. 

27

https://vimeo.com/253069508


cypress

Ulga w miesiączce
 
Olejek eteryczny CYPRESS może przynieść ulgę w czasie
miesiączki. Cypress wspiera układ limfatyczny i krwionośny.
 
Dla wielu kobiet ma działanie moczopędne i może pomóc
złagodzić niektóre stany zapalne.
 
Nadmiar wody w organizmie w czasie miesiączki to częsta
przypadłość. Obrzęk może być spowodowany fluktuacjami
hormonalnymi i niewystarczającym nawodnieniem.
 
Staraj się jeść ciepłe posiłki 3 razy dziennie. Szczególnie
odżywcze zupy na śniadanie.

28

�wiczysz? Trenujesz?
 
CYPRESS to jeden z moich ulubionych olejków potreningowych.
Wspaniale rozluźnia trenowane mięśnie.
 
Aby uzyskać krem potreningowy możesz połączyć CYPRESS 
z kompozycją PANAWAY i dodać do bazy kremowej lub oleju
bazowego V-6.
 
Świetnym dopełnieniem będzie olejek z kocanki (HELICHRYSUM),
ale nie jest on niezbędny.



cypress

Wiosenna Detoksykacja
 
Jeśli robisz oczyszczanie organizmu to świetnym wsparciem
będą kąpiele z olejkiem CYPRESS. Połącz olejek z mlekiem lub
tak jak przy kąpieli Raindrop, z solą Epsom.
 
Olejek cyprysowy pomaga oczyścić organizm z toksyn, przede
wszystkim poprzez pocenie się.
 
Jeśli często odczuwasz zimno to unikaj kąpieli napotnych,
ponieważ wychładzają jeszcze bardziej organizm.

 
Miewasz skurcze?
 
Dodaj kilka kropli CYPRESS do oleju bazowego V-6, wmasuj w
nogi i inne problematyczne obszary.
 
Dzięki temu poprawisz krążenie krwi.
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3Uroda

Popraw wygląd okolicy oczu
 
Zmęczone i podkrążone oczy ukoisz  dzięki tej odmładzającej
mieszance.
 
5        olejku Cypress

2        olejku Lavender

2        olejku Frankincense 
 
Połącz olejki w 5 ml buteleczce, uzupełnij olejem bazowym V-6 i
nakręć roll-on.
 
Nakładaj przed snem na wysokości kości oczodołów, uważając
aby nie zbliżyć się zbytnio do miękkiej tkanki wokół oczu.
 
Uważaj, aby mieszanka nie dostała się do oczu. Gdyby tak się
stało, lub jeśli będzie to dla Ciebie zbyt silna mieszanka i
odczujesz dyskomfort to nałóż dodatkowo olej V-6 .
 
Nie płucz wodą, ponieważ tylko zintensyfikuje to uczucie
pieczenia.

cypress
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cypress

Masz problematyczną cerę?
 
CYPRESS jest świetny dla skóry, szczególnie tłustej. Dodaj kroplę
olejku do kremu nawilżającego, tonera lub zastosuj go
bezpośrednio w obszarach problematycznych.
 
Pamiętaj, aby unikać wrażliwego obszaru oczu.

 
 
Chcesz pozbyć sie cellulitu?
 
CYPRESS jest składnikiem olejku do masażu antycellulitowego
Cel-Lite Magic.
 
Możesz dodatkowo dodać kilka kropli aby zintensyfikować
efekt.

31



cypress

Przygotuj stopy na lato
 
Ten relaksujący peeling do stóp odmłodzi zmęczone zimą
stopy.
 
1/2 szklanki soli Epsom

1/2 szklanki sody oczyszczonej

1 torebka herbaty miętowej

40 ml oleju bazowego V-6

10        olejku Bergamot

  8        olejku Peppermint

  4        olejku Cypress

 
Połącz sól Epsom i sodę oczyszczoną w szklanej lub
porcelanowej misce. Rozetnij torebkę z herbatą i wsyp do
mieszanki z soli i sody.
 
Dodaj olejki eteryczne do oleju V-6 i wymieszaj. Następnie wlej
do suchych składników i wymieszaj. Przechowuj w szczelnym
słoju.
 
Wmasuj niewielką ilość peelingu w zwilżone stopy. Zwróć
szczególną uwagę na suche i szorstkie obszary. Opłucz ciepłą
wodą.
 
Ten peeling świetnie się nadaje również do kąpieli i moczenia
stóp.
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3Równowaga emocjonalna

Dyfuzowany, wdychany olejek CYPRESS wnosi spokój i poprawia
samopoczucie, szczególnie w przypadku straty kogoś bliskiego.
 
Relaksująca kompozycja:
 
2        olejku Cypress

2        olejku Orange

2        olejku Frankincense
 
Wiecznie zielony cyprys reprezentuje odnowienie.
 
Użyj go gdy szukasz prawdy, pokoju, wiedzy, wzrostu i odnowy. 
 
Ten olejek ma moc wspomagania poprzez uwolnienie i
transformację emocji. 

cypress
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3Masz problem z porannym
wstawaniem?

Olejek eteryczny CYPRESS pomaga zwalczyć apatię. Poprawia
krążenie, przez co mamy więcej energii.
 
 
Dyfuzuj, wdychaj go rano. Możesz też przygotować
rozbudzającą kompozycję.
 
Pobudka:
 
8        olejku Bergamot

7        olejku Peppermint 

3        olejku Cypress

3        olejku Cinnamon Bark

cypress
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cypress

Z jakimi olejkami łączyć olejek cyprysowy?

 
 
Olejek CYPRESS dobrze komponuje się w dyfuzorze, roll-onach,
kompozycjach do masażu z olejkami:
 
 

Bergamot
Clary Sage

Frankincense
Juniper

Lavender
Lemon
Orange

Pine
Sacred Sandalwood

Tea Tree (Melaleuca Alternifolia)
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satin facial scrub

Twoja skóra jest Twoim największym narządem i jest
zewnętrzną ochroną organizmu.
 
Im lepiej dbasz o swoją skórę, tym lepiej będzie ona wyglądać i
funkcjonować dzisiaj i w przyszłości.

Satynowy peeling do twarzy z pestek
moreli delikatnie unosi i usuwa suche,
martwe komórki skóry, odsłaniając
jaśniejszą i gładszą skórę.
 
Jest wystarczająco delikatny, aby używać
go kilka razy w tygodniu.
 
Delikatnie przygotowuje twarz do
wchłaniania serum, kremu nawilżającego i
innych naturalnych kosmetyków do
pielęgnacji skóry twarzy.
 
Zawiera także olejek Peppermint, który
nadaje mu miętowy i świeży zapach.
 
Ponadto olejek z mięty pieprzowej
otwiera pory, dzięki czemu składniki
głęboko wnikają.
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mineral sunscreen lotion

Bardzo ważne jest, aby wybrać mineralny krem
przeciwsłoneczny zamiast chemicznego kremu
przeciwsłonecznego.
 
Chemiczne filtry przeciwsłoneczne zawierają ryzykowne
składniki, które wytwarzają wolne rodniki na skórze. 

Dodatkowo chemiczne filtry
przeciwsłoneczne mogą degradować rafy
koralowe i zakłócać ich reprodukcję.
 
Ten mineralny balsam do opalania ma SPF
50 i rekomendację Skin Cancer
Foundation.
 
Zawiera także kojące dla skóry olejki
eteryczne z kocanki, lawendy, mirry, nasion
marchwi i kadzidła.
 
Składnikiem aktywnym jest tlenek cynku
bez zawartości nanoskładników.
 
Używam go nie tylko latem. Przez cały
rok nakładam go na twarz.
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mirah lustrous hair oil

To luksusowa pomoc w stylizacji i pielęgnacji włosów. Ta
kompozycja olei i olejków jest przeznaczona do wszystkich
rodzajów włosów, pozostawiając je jedwabiście błyszczące 
i gładkie.
 
Mirah Lustrous Hair Oil jest w 100% pochodzenia roślinnego, 
a jego składniki są naturalnie pozyskiwane.

Olej arganowy wygładza i chroni włosy.
 
Olej Monoi  wzmacnia, wygładza
rozdwojone końcówki jednocześnie
nadając włosom połysk i blask.
 
Olej kameliowy odżywia, wzmacnia 
i nawilża.
 
Olej abisyński regeneruje i odmładza
włosy.
 
Olejki eteryczne z róży, lawendy, 
ylang-ylang odżywiają, chronią, a także
nadają piękny zapach.
 
Wystarczy niewielka ilość wtarta 
w wilgotne włosy od połowy aż po same
końce . Ja używam 3-4 kropli.
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Intensywny niebieski kolor  olejku
eterycznego z wrotyczu pochodzi 
z chamazulenu, który występuje również
w olejkach eterycznych z rumianku 
i krwawnika.
 
 
Ten wyjątkowy i nieco rzadki składnik
oferuje wiele unikalnych sposobów
stosowania tego olejku.

blue tansy

Jeśli lubisz Valor, Peace & Calming, Awaken, Dream Catcher,
Release, Sara czy Highest Potential to pokochasz BLUE TANSY,
bo jest on składnikiem tych kompozycji.
 
Ma słodki, kwiatowy, podnoszący na duchu zapach.
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7Piękna cera
Chamazulen jest również silnym przeciwutleniaczem, który
usuwa wolne rodniki.
 
Spowalnia oznaki starzenia i zmniejsza stany zapalne
spowodowane trądzikiem, oraz innymi dolegliwościami
skórnymi.
 
Wrotycz jest składnikiem wielu wysokiej jakości produktów do
skóry ze względu na jego lekki, słodki aromat i terapeutyczne
właściwości.
 
Dodaj kroplę BLUE TANSY do porcji swojego kremu.
Nawilży i ukoi podrażnioną cerę.
 
Serum do twarzy:
 
12        olejku Blue Tansy

15        olejku Frankincense

15        olejku Copaiba
 
Połącz olejki eteryczne w buteleczce 15 ml, uzupełnij olejem
bazowym V-6 i nakręć roll-on.
 
Używam tego serum na noc.

blue tansy
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7Zdrowie i dobre samopoczucie

Wspieraj naturalną odporność
 
 
Ze względu na właściwości przeciwutleniające BLUE TANSY
wspiera organizm w walce z wolnymi rodnikami.
 
Długie kąpiele w wannie z kroplami BLUE TANSY są świetne po
ciężkim dniu, gdy czujesz się wyczerpana lub przytłoczona. 
 
Nasącz olejkiem sól Epsom lub wymieszaj olejek z mlekiem 
i dodaj do kąpieli.

blue tansy
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Złagodzisz ból
 
 
Olejek BLUE TANSY pomaga również łagodzić ból mięśni 
i stawów po zastosowaniu miejscowym. 
 
Jeśli masz ochotę na masaż większych partii ciała, to połącz
BLUE TANSY z WINTERGREEN i PEPPERMINT w oleju V-6.
 
Ta mieszanka zapewni uczucie ulgi i schłodzenia, oraz
złagodzi stan zapalny.
 
Możesz też połączyć kilka kropli BLUE TANSY z porcją żelu dla
sportowców COOL AZUL i wmasować w zmęczone mięśnie.

blue tansy
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7Pozytywne emocje

Uspokój się
 
 
Aktywne składniki BLUE TANSY wspomagają naturalne reakcje
organizmu na stres.
 
To sprawia, że ten olejek jest doskonałym wyborem do
dyfuzowania podczas pracy, nauki ale także w sypialni, aby
zapewnić sobie dobry sen.
 
BLUE TANSY relaksuje i pomaga skupić się podczas ćwiczeń 
i treningów.

blue tansy
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Nałóż 2-4 krople olejku na dłoń i powoli rozetrzyj drugą
dłonią
Przyłóż dłonie do nosa i głęboko wdychaj licząc do czterech
Wstrzymaj oddech licząc do czterech
Powoli wydychaj powietrze znów licząc do czterech
Po wypuszczenia powietrza pozostań na bezdechu licząc do
czterech

Odpuść frustrację
 
 
Wdychane olejki eteryczne oddziałują bezpośrednio z częścią
ciała migdałowatego mózgu.
 
Obszar ten odgrywa podstawową rolę w przetwarzaniu pamięci,
podejmowaniu decyzji i reakcjach emocjonalnych (w tym
strachu, lęku, agresji i gniewu).
 
BLUE TANSY ma wyjątkową zdolność łagodzenia frustracji 
i złości.
 
Składniki fitochemiczne olejku BLUE TANSY atakują te
negatywne emocje i pomagają je uwolnić w pozytywny sposób.
 
Wypróbuj proste ćwiczenie:
 

 
Powtarzaj ten schemat oddychania kilkakrotnie lub tak długo,
aż poczujesz się spokojniejsza i bardziej skoncentrowana.

blue tansy
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7Wsparcie dla dzieci

Dziecięca Kraina Snów
 
BLUE TANSY jest łagodnym olejkiem i możesz go zastosować do
masażu niemowląt i dzieci.
 
Użyj tylko kropli lub dwóch zmieszanych z olejem bazowym V-6. 
 
Możesz też dodać BLUE TANSY do balsamu lub olejku dla dzieci 
z serii Seedlings***.
 
Dodaj kilka kropli BLUE TANSY do dyfuzora Feather Owl.
 
Pomoże to uspokoić najmłodszych i ukoić ich umysły
zapewniając spokojny sen.
 
 
*** w tym miesiącu jest rabat 30% na cały zestaw pielęgnacyjny
Seedlings dla dzieci.

blue tansy
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Kojący balsam dla dzieci
 
 
Przeciwzapalne działanie BLUE TANSY jest bardzo kojące dla
obolałej i spierzchniętej skóry.
 
Wystarczy dodać kilka kropli tego olejku do kremu
pieluszkowego (np. Seedlings Diaper Cream), lub innego
balsamu aby  zapewnić ulgę podrażnionej skórze.

blue tansy
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7Pomoc dla zwierząt

Wykorzystaj uspokajające korzyści płynące z olejku eterycznego
BLUE TANSY dla WSZYSTKICH członków rodziny! 
 
Zwierzęta też kochają relaks. Pomóż zestresowanym
zwierzętom uspokoić się kilkoma kroplami BLUE TANSY. 
 
Możesz nałożyć kilka kropli na legowisko lub na swoje dłonie 
i delikatnie głaskać zwierzaka.
 
Zwierzęta są bardzo wrażliwe na aromaty olejków eterycznych,
dlatego głaszcząc omijaj całą głowę.
 
Inną opcją jest po prostu dyfuzowanie olejku w pokoju gdzie
przebywa zwierzak (pamiętaj, aby zostawić uchylone drzwi).
 
Może to być szczególnie pomocne dla zwierząt z lękiem
separacyjnym.

blue tansy
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blue tansy

Z jakimi olejkami łączyć olejek wrotyczowy?

 
 
Olejek BLUE TANSY dobrze komponuje się w dyfuzorze, 
roll-onach, kompozycjach do masażu z olejkami:
 
 

Frankincense
Joy

Valor
Cool Azul
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Interakcje między lekami występują, gdy jeden lek lub
substancja zmienia aktywność innego, gdy są podawane razem.
 
Wiele interakcji między lekami zachodzi w wątrobie, ale może
wystąpić w prawie każdym układzie organizmu, we krwi i na
powierzchni komórek.
 
Dlatego należy zachować ostrożność przy wyborze olejków
eterycznych do stosowania podczas leczenia, oraz przed i po
zabiegu operacyjnym. 
 
Zawsze należy to skonsultować z lekarzem prowadzącym.
 
Niektóre z olejków najczęściej wchodzące w interakcje 
z enzymami wątrobowymi to szałwia górska, kamfora brązowa 
i żółta, trawa cytrynowa, rumianek, wrotycz pospolity i krwawnik
pospolity.
 
Lepiej jest zachować ostrożność z tymi olejkami eterycznymi,
nawet gdy są stosowane miejscowo, ponieważ mogą
powodować interakcje z lekami.

8Interakcje olejków eterycznych
z lekami

interakcje 
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Jeśli skończyłaś czytać ten ebook to jesteś już przygotowana na
wykorzystanie gratisowych olejków i produktów.
 
Czy wprowadzanie zdrowych zmian jest łatwe? Oczywiście, że
NIE. Ale ten kto nie wychodzi ze  strefy komfortu nic w życiu nie
zyskuje. Zatem działaj.
 

REWOLUCYJNE zmiany dzieją się za pomocą
DROBNYCH zmian.

 
Aromaterapia towarzyszy mi na codzień. I to jest mój
WELLNESS.
 
Jestem pewna, że jeśli terapeutyczne olejki eteryczne będą 
z Tobą każdego dnia, to Twoje samopoczucie i Twoje emocje
odmienią się na lepsze.
 
Pamiętaj też, że masz mnie. Jeśli masz pytania lub czujesz się
niepewnie w aromaterapii to śmiało! Pisz do mnie:
iwona@byra.pl 
 
Otulam Cię zapachem!

9Zakończenie

zakończenie 
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Iwona odwiedz mnie,

https://www.instagram.com/iwonabyra/
https://www.instagram.com/iwonabyra/
https://www.instagram.com/iwonabyra/



