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B Ő R B A R Á T

Szégyellni való feszülő pattanások, vagy viszkető, égő, hámló csúnya 
bőrelváltozások? Esetleg horzsolások, vagy égési sérülések?

Ismerősek lehetnek ezek a panaszok gyermekkorban, kamaszoknál, vagy meglett 
felnőttként is. A sokféle ok, sokféle panasz formájában jelentkezhet. Azonban minden 

bőrelváltozás gyulladásként jelenik meg.

Jó tudni, hogy nagyon sok bőrgyógyászati elváltozás hátterében anyagcsere, 
vagy hormonális probléma állhat. Ezeknek érdemes a végre járni, és 

a tényleges okot kideríteni. 
Akár sérülés, akár ekcéma, akár pattanások okozzák a problémáidat fontos a minél 

hamarabb elkezdett regeneráló kezelés. Azért, hogy

ne alakuljanak ki felülfertőzések 

a hámsérülések minél hamarabb 
regenerálódjanak 

a bőrön, vagy a bőr alatti irharétegben 
megtelepedő baktériumok szaporodását 
meggátoljuk

a kialakult gyulladásokat csökkentsük

segítsük a hámsejtek újraképződését 

nyugtassuk a viszketéseket, és 
csökkenjen az irritáció

összehúzzuk a sebszéleket, és segítsük 
a gyógyulást

Mi lehet a bőrelváltozások hátterében?

• Lehetnek külső sérülések (csípések, horzsolások, 
  vágások, égések)

• Kórokozók okozta elváltozások (vírusok, 
   baktériumok, gombák)

• Vegyi anyagok irritációja

• Anyagcserezavarok (száraz, vagy
   nedvedző ekcémák, pikkelysömör, stb.)

• Hormonális elváltozások

A bőrirritációk, 
és gyulladások kezelésére, 

valamint a kórokozó mikrobák 
bejutásának, és elszaporodásának 
gátlására, komoly segítségünkre 

lehet a tisztán növényi esszenciákból 
készült, komplex E vitaminnal 

dúsított, terápiás olajkeverék, mely 
tudományosan igazolt módon,
 több fronton fejtik ki a hatását. 
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védő tulajdonságaival megakadályoz-
hatjuk a fertőzések, gyulladások 
kialakulását

összetevői erőteljes baktérium, vírus, 
és gombaölő tulajdonságúak

kiválóan alkalmazhatjuk bőrparaziták, 
rovarok elűzésére

elősegíti a bőrirritációból való kilábalást

nyugtatja, és ápolja a sérült bőrterületet

gyorsítja a bőrsérülések regenerációját 

csökkentheti a pikkelysömör és az ekcéma 
kellemetlen tüneteit 

segítség a gombás bőr-, és körömfertőzések 
kezelésében

támogatja a méreganyagok kiürülését

összehúzó, és fertőzést gátló tulajdonságának 
köszönhetően enyhe dezodoráló hatása is van 

szintetikus illat-, és adalékanyagot nem 
tartalmaz, teljesen természetes segítség

MIÉRT JÓ A BŐRBARÁT KÜLÖNLEGES ILLÓOLAJ ESSZENCIA? 

elősegíti a pozitív hangulatot 

elősegíti a pihenést, és támogatja az 
érzelmi egyensúly megteremtését 

segít leküzdeni a félelem, és 
a szorongás tüneteit

ÉRZELMI HATÁSA:
segíti leküzdeni a bizonytalanságot, és 
kisebbrendűségi komplexust

nyugtat, és kiegyensúlyoz

enyhíti a hangulatingadozást, 
a depressziót, és a premenstruációs 
tüneteket

elmélyíti a relaxációt

Ápolja ezzel az olajjal a sérült 
bőrterület környékét, egészen 

a sebszélekig!

A kezelés napi 4-5 alkalommal 
javasolt. 

Felhasználási javaslat:
Az illóolajok a szaglóhámon, a bőrön, vagy 

a bélrendszeren keresztül a véráramba jutva 
gátolják a kórokozó mikroorganizmusok 

szaporodását.
Jelentős gyulladás gátló tulajdonságainak 

köszönhetően segítik az immunvédekezést, 
és javíthatják a sejtmegújulást.

Idegrendszerre gyakorolt pozitív hatásával 
javítja a hangulatot, ezzel erősítik 

a szervezet fizikai, és egészségi 
állapotát.

Hogyan hat?

Tisztán növényi illóolajok /Levendula, Tömjén, Mirha, Citomfű, Szantálfa, Cédrusfa, 
Teafa/ E vitamin komplex 
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Figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Az összetevőkkel szembeni érzékenység bőr
irritációt okozhat! Kerülje a szembe jutást! Ha szembe kerül, soha ne vízzel, inkább étkezési olajjal 

próbálja kimosni! Ha gyermeket vár vagy szoptat, a használatát beszélje meg a kezelőorvosával!


