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G A S T A I R

Ma már tudjuk, hogy az emésztőrendszer helyes működése befolyásolja 
a szervezet egészségét. Egy megfelelően működő emésztőrendszer nemcsak 

a táplálék felszívódásának alapfeltétele, hanem szerepe van a szervezet 
méregtelenítésében, és az immunvédekezésében is. 

A legyengült emésztőrendszer a gyomor – bélrendszeri panaszokon
kívül krónikus energiahiányhoz, legyengült immunvédekezéshez, allergiás

reakciók kialakulásához, és súlygyarapodáshoz is vezethet.  

Az emésztési panaszok kialakulásért általában az életmódot, 
és a táplálkozási szokásokat okolják, de a háttérben meghúzódhat:   

vírus-, baktérium-, vagy parazitafertőzés 

élelmiszer érzékenység,

a bélflóra károsodása, 

Candida gomba túlszaporodás,

hosszú ideig fennálló stressz, 

epetermelési és elfolyási zavar, 

emésztőenzimek hiánya,

A GastAir olyan gondosan 
kialakított illóolaj-keverék, amely 

célzottan az emésztőrendszer egészségének 
megtartására szolgál. Természetes és szelíd 

módja az elrontott gyomor megnyugtatásának, 
a fertőzések okozta bélproblémák rendezésének, 

és az egészséges emésztés fenntartásának. 
Néhány csepp ebből a keverékből, javítja az 

emésztőrendszer diszkonfort érzetét, 
csökkenti a kellemetlen gázok képződését, 

és a puffadásérzést.



Tisztán növényi illóolajok /Gyömbér, Borsmenta, Tárkony, Édeskömény, Kömény, 
Koriander, Ánizs, Teafa esszenciális olajok/ E vitamin komplex

Összetevők:

Figyelmeztetés: Alkalmazása idején kerülje az erős napfényt, és a szolárium használatát! 
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!

MIÉRT JÓ A GASTAIR KÜLÖNLEGES ILLÓOLAJ ESSZENCIA?

kedélyjavító, segít a fejfájás, és az idegi 
túlterhelés esetén

javítja a memóriát

kimerültség esetén feltölt energiával 

segítség az önbizalomhiány, és a depresszió 
esetén

támogatja a pozitív hangulatot  

stimuláló, frissítő, erősítő, és élénkítő 
tulajdonságú 

Felhasználási lehetőségek
A bőrön keresztül a véráramba jutva gátolja a 
kórokozó mikroorganizmusok szaporodását, 
jelentős gyulladás gátló tulajdonsága miatt 

segítheti az immunvédekezést.

Emésztőrendszerbe kerülve a bennük lévő 
hatóanyagok segíthetik az emésztőenzimek 
termelődését, fokozhatják a bélperisztaltikát, 

csökkenthetik a görcsöket az epehólyag, 
a gyomor, és a belek területén.

 Belsőleg alkalmazva erőteljes hatást fejt ki 
a bélben felszaporodott mikrobák, és egyéb 

élősködők ellen.

Vízhajtó hatásának köszönhetően 
csökkentheti az ödémák kialakulását.

Hogyan hat?

Érzelmi hatása:

Fogyassza étkezés után (naponta 3x2-3 
fújás, 1 pohár vízben elkeverve).
Alkalmazza a görcsös területre 

masszírozva.

Hányinger, reggeli rosszullétek esetén 
fújjon a tenyerébe, dörzsölje össze, 

és lélegezze be mélyen. 
Kerülje a szembe jutást!

Csecsemőknél használja a baba hasára, 
vagy talpára kenve.

Fogyassza rendszeresen vízhez, vagy 
teához adva, hogy fenntartsa az egészséges 

gyomor-bélrendszeri működést.

segíti a kólikás panaszok és szélgörcsök, 
bélhurut kezelését 

csillapítja a hányingert, reggeli rosszullétet, 
és a tengeri betegséget

csökkenti a gyomorégést, a refluxos 
panaszokat 

segíti az epe termelődését

csökkentheti az IBS, a Chron betegség, és 
a vastagbélgyulladás tüneteit 

enyhe vízhajtó hatásának köszönhetően 
támogatja az ödémák kiürülését

nyugtatja a nyálkahártyákat 

segítheti a természetes, és egészséges 
anyagcserét

nyugtatja az alkalmi gyomor panaszokat

élénkíti a renyhe emésztési folyamatokat
segíti a bélrendszer élősködőinek kiürülését

kalória-, glutén-, tej-, szója- és adalékszer-
mentes, teljesen természetes segítség
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