
. . . .NADECHNĚTE ZHLUBOKA KAPKU 
LEVANDULOVÉ SILICE Z DLANĚ

UŽ JSTE PŘEMÝŠLELI, JAKÝ DŮSLEDEK NA PLÍCE A PSYCHIKU MÁ
SOUČASNÁ NESVOBODA VOLNÉHO DÝCHÁNÍ? 

V první řadě dochází nedostatečnou ventilací k hromadění odpadních
látek v plicních sklípcích a orgány nejsou dostatečně okysličovány. 

Význam dechu a plic ale přesahuje rámec fyzického zdraví. Způsob,
jakým dýcháme, přímou úměrou ovlivňuje náš emoční a mentální stav.
Mnozí terapeuté již využívají znalosti neurovědy a znalosti dechových
technik v rámci léčení svých pacientů z traumat a depresí. Způsob jakým
myslíme a cítíme má pak zásadní vliv na to, jak dokážeme jako lidské
bytosti existovat ve společenství druhých lidí a přírody i to, jakou máme
vlastní sílu-obranyschopnost. 

Lidé používali vonné látky k léčení těla i ducha již dávných dobách,
stovky odkazů najdete například v Bibli. Novodobé vědecké studie
prokazují, že každodenní vdechování molekul esenciálních olejů tera-
peutické kvality představuje účinnou prevenci infekcí dýchacích cest 
a nedocenitelnou službu celé lidské bytosti. Kromě okysličení mozku a
působení na emoce a paměť (skrze čichové centrum v limbickém laloku)
esenciální oleje vyrovnávají hormonální žlázy, posilují imunitu a čistí. 

ZASTAVTE SE A CHVÍLI POZORUJTE VÁŠ DECH A TO, JAK SE CÍTÍTE...

Svou podstatou jsou esenciální oleje životodárnou silou, duší a krví rostlin.
Umí to, co jiný prostředek nedokáže. Mají přímý vliv na mozek, pronikají do
hloubky buněk, pracují s dechem a umí přeměnit vzduch. 

POZNEJTE 
blahodárné působení esenciálních olejů

NA VAŠE PLÍCE



NA ROUŠKU

Rozptylováním esenciálních olejů pomocí studené mlhy z ultrasonického
difuzéru můžete využít čas vašeho spánku k tomu, abyste vyčistili vaše
plíce. Difuzér bude užitečným pomocníkem i ve vaši kanceláři či doma
během dne. Prostor krásně provoní, okysličí a zbaví patogenních mikro-
organismů (bakterií, virů a plísní). Stačí několik kapek esenciálních olejů
terapeutické kvality, jako např. levandule, máta, nebo Thieves.

Smíchejte 10 kapek levandulového esenciálního oleje s 50 ml vody 
v rozprašovači. Aplikujte na vaší roušku a kdykoliv si ji nasadíte,
budete se cítit jako v rozkvetlém poli levandulí. Vaše plíce budou
kontinuálně čištěné. Využít můžete levandulovou vodu také k pro-
vonění oblečení, osvěžení pleti, na sluncem spálenou kůži, jako
parfém, na cestách či v práci k pročištění prostor. Vůně čistého
esenciálního oleje v sobě nese vysocevibrační energii, která  
 prostory i vás samotné energeticky pozvedne.

Smíchejte 20 kapek směsi esenciálních olejů Thieves s 50ml vody v rozpra-
šovači a vytvořte si tak silnou dezinfekci, kterou budete mít stále po ruce.
Používejte na ruce, na povrchy, nebo k ochraně ovzduší a ochraně dýchacích
cest (ústní sprej). 

K DEZINFEKCI VZDUCHU

K DEZINFEKCI RUKOU A POVRCHŮ

MÁTA PEPRNÁ JE PRAVÝ
PŘÍTEL PŘI BOLESTI 
I ÚZKOSTI. SNÍŽÍ TEPLOTU,
ZBAVÍ VÁS KŘEČE,
PROVĚTRÁ HLAVU I TĚLO.

 PRAVÁ LEVANDULE LÉKAŘSKÁ
PEČUJE O ZDRAVÍ PLIC STEJNĚ

DOBŘE JAKO O VAŠI PLEŤ 
I KVALITNÍ SPÁNEK. POMŮŽE

ZAHOJIT RÁNY A POPÁLENINY.

THIEVES JE SMĚS VYSOCE ANTIBAKTERIÁLNÍCH 
A ANTIVIROVÝCH OLEJŮ JAKO JE SKOŘICE A

HŘEBÍČEK. JE PRAVÝM OCHRÁNCEM. JEDNÁ SE 
O JEDINÝ PROSTŘEDEK ÚČINNĚ PŮSOBÍCÍ PROTI

PLÍSNÍM VE VZDUCHU.

TIPY K POUŽITÍ

VYTVOŘTE SI DOMÁCÍ PŘÍRODNÍ LÉKÁRNU:
3 OLEJE, KTERÉ ZASTANOU VŠE

SVÝM JEDINEČNÝM PŮSOBENÍM JSOU ESENCIÁLNÍ
OLEJE V MEDICÍNĚ NEZASTUPITELNÉ

KLÍČEM JE PRAVIDELNOST POUŽÍVÁNÍ A TERAPEUTICKÁ KVALITA OLEJŮ, 
NAD RÁMEC OZNAČENÍ BIO, ORGANICKÝ, PŘÍRODNÍ,  100% 


