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R I N G A T Ó

Alvás zavarral küszködik? 

Nem emlékszik mikor ébredt utoljára kipihenten?

Este nehéz elaludni, mert a stressz, és a mindennapi gondok tovább 
pörgetik a gondolatait? 

Vagy esetleg tudna pihenni, de gyermekek ébersége miatt lehetetlen? 

Nézzük meg, hogy milyen problémák alakulhatnak ki 
a tartós fáradtság nyomában:

ingerlékenység, feszültség

hangulatingadozások, érzelmi labilitás

memória, és koncentrációs zavarok

csökkent nemi vágy

csökkent stressz tűrő képesség

gyengeség, kimerültség, erőtlenség

fejfájás, immungyengeség

visszatérő gyulladások

emelkedett vérnyomás 

gyorsabb szívműködés

vércukorszint ingadozás 

fokozott izomfeszülések, 
izomgyengeség

menstruációs zavarok 

emésztési zavarok

száraz, elvékonyodó bőr, hajhullás 

Hogyan tudjuk hozzásegíteni 
a minőségi alváshoz gyógyszerek 
nélkül?

• Aromaterápiával

• Testmozgással 

• Nyomelem, és vitaminpótlással

Az alvászavar hatékony 
ellenszere lehet a Ringató 

növényi esszencia keverék, ami 
pihentető aromájával, biztonságos 
menedéket nyújt a mindennapos 

terhelésekkel szemben. Összetevői 
tudományosan igazolt módon, 
több fronton fejtik ki hatásukat. 



segíti a pihentető, nyugodt alvást 
gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt 
csökkentheti a feszültséget 
segítheti ellazulást
csökkentheti az izom, és a lelki 
görcsöket egyaránt

elmélyíti a relaxációt
enyhítheti a fejfájást
kalória-, glutén-, tej-, szója 
és adalékszermentes, teljesen 
természetes segítség

Tisztán növényi illóolajok / Levendula, Majoránna, Római kamilla, Ilang-ilang, Hawaii 
szantálfa, vanília kivonat/ E vitamin komplex 

Összetevők:

Figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Az összetevőkkel szembeni érzékenység 
bőrirritációt okozhat! Kerülje a szembe jutást! Ha szembe kerül, soha ne vízzel, inkább 

étkezési olajjal próbálja kimosni!

MIÉRT JÓ A RINGATÓ KÜLÖNLEGES ILLÓOLAJ ESSZENCIA?

jótékony lehet a hangulatingadozás, 
a depresszió esetén
oldhatja a szorongásokat, és a stresszt
nyugtatja az ingerültséget, 
és az érzelmeket

csillapítja a zaklatott gondolatokat 
segíthet megteremteni 
az egyensúlyt önmagunkkal
lenyugtatja az érzelmeket

Használjunk 1-1 fújást a talpon finoman 
bemasszírozva lefekvés előtt. 

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

be mélyen. 

Vigyázat, a szemet ne érje az olaj!

Gyermekeknél, és csecsemőknél 
alkalmazzuk talpon, vagy 

a hígítás nélküli olajat diffúzorba 
cseppentve, akár egész 

éjszakára.

Felhasználási lehetőségek

Szaglópályákon keresztül erőteljes 
hatást gyakorol az agy limbikus 

rendszerére. 

Bőrön keresztül az illóolajok rövid időn 
belül a véráramba jutnak. A vérárammal 

az idegrendszerbe kerülve, pozitívan 
befolyásolják a belső szervek működését, 
illetve fontos szerepük van a hangulatok 

harmonizálásában, a megnyugvás, az 
emlékezés, és az elengedés segítésében. 

Képesek javítani a psziché hogylétét, 
ezzel erősítik a szervezet fizikai, 

és egészségi állapotát. 

Hogyan hat?

Érzelmi hatása:
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