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P E Z S D Ü L J

Belefáradtál már a hétköznapok egyhangúságába? Kimerítenek a mindennapi 
gondok? Úgy érzed, nem tudsz kitörni saját korlátaidból? A család, vagy a munkád 

elviszi az összes energiád? Nem tudod megélni az élet szépségeit?
Esetleg olyan munkád van, amihez szükséged lenne mindig

újabb motivációra? Inspirációra?

Talán észre sem veszed, de a hétköznapok monotóniája, az elvesztett 
energiád, vagy a napi stressz nem csak a hangulatodra van rossz hatással. 

Ha állandósul ez az állapot, sajnos maga után vonhat pszichés-, 
és egészségügyi problémákat is. 

Például ezeket: 

ingerlékenység, feszültség

hangulatingadozások, érzelmi labilitás

memória, és koncentrációs zavarok

csökkent nemi vágy

csökkent stressz tűrő képesség 

gyengeség, kimerültség, erőtlenség

fejfájás, immungyengeség

visszatérő gyulladások

okozott izomfeszülések
izomgyengeség

menstruációs zavarok

emésztési zavarok 

 

 

Ebben komoly segítségedre 
lehet a tisztán növényi esszencia 

keverék, ami pezsdítő, hangulatemelő 
aromájával pozitívan befolyásolja 

a mindennapjaidat. Segít feltöltődni, 
és segítséget nyújt az állandó 

terhelések leküzdésében. Összetevői 
tudományosan igazolt módon, több 

fronton fejtik ki hatásukat. 

Ne hagyd, hogy a szürkeség eltemessen! 
Itt az ideje, hogy kitörj!



serkentő, és frissítő hatásával feldobja 
a hangulatod, 

segíti a szervezet immunvédekezését, 

véd a visszatérő fertőzésekkel szemben, 

illóolaj összetevői erőteljes vírus, 
baktérium és gombaölő
hatással bírnak,

támogatja a pozitív hangulatot, 

csökkenti a stresszt, segíti az ellazulást

enyhíti a szomorúságot, és a gyászt

kitűnő a depresszió, és a szorongás 
leküzdésére

erősítő, revitalizáló, és stimuláló hatású

illat aromái segítenek meglátni 
az élet örömeit

megmutatja a bennünk rejtőző
Gyermeki Ént

enyhíti az önbizalom hiány érzését 

fokozza az önbecsülést, és az optimizmus 
érzését

segít a fizikai és az érzelmi kimerülés 
kezelésében

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

Tisztán növényi illóolajok /Vad narancs, Citrom, Grapefruit, Mandarin, Bergamott, 
Klementin, Vanília kivonat/ E vitamin komplex 

Összetevők:

Figyelmeztetés:  Az összetevőkkel szembeni érzékenység bőr irritációt okozhat. Kerülje a szembe jutást.
Ha szembe kerül, soha ne vízzel, inkább étkezési olajjal próbálja kimosni! Gyermekek elől elzárva tartandó,

Ha gyermeket vár vagy szoptat, a használatát beszélje meg a kezelőorvosával! Használat után kerülje 
az erős napfényt, és az UV sugárzást legalább 12 óráig!

MIÉRT JÓ A PEZSDÜLJ KÜLÖNLEGES ILLÓOLAJ 
ESSZENCIA KEVERÉK?

Használjunk 1-2 cseppet tenyerünkben, 
dörzsöljük össze, és lélegezzük 

be mélyen. 
Vigyázat, a szemet ne érje az olaj!

Fújja nyakra, csuklóra naponta többször 
parfümként, hogy stimulálja 

a szaglóhámon keresztül 
az idegrendszert.

Gyermekeknél, és csecsemőknél 
alkalmazzuk talpon, vagy 

párologtatóban.

Masszázsolajhoz keverve, kényeztető-, 
vagy nyirokmasszázshoz.

Felhasználási lehetőségek

Szaglópályákon felszívódva erőteljes hatást 
gyakorol az agy limbikus rendszerén 

keresztül hat az idegrendszer, 
a belső szervek, és a hormontermelő 

mirigyek működésére.  

Az illóolajok a vérárammal az 
idegrendszerbe jutva közvetlenül 

befolyásolják annak működését. Szerepük 
lehet a hangulatok harmonizálásában, 

a vágyak, az indíttatás, vagy a megérzések 
kiteljesedésében. Segítik a tanulás, az 

emlékezés, és az alkotó készség 
hatásfokát. Képesek javítani a psziché 

hogylétét, ezzel erősítik a szervezet 
fizikai, és egészségi állapotát. 

Hogyan hat?
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