YOUNG LIVING
Transformation: TRANSFORMACE
Popis produktu:
Éterické olejové směsi mohou být velmi široce užívány a napomáhají při
změně vnitřního naladění.
Tento proces velmi napomáhá, když chcete negativní myšlenky nahradit
pozitivními, dosáhnout síly a také při vědomé změně Vašeho jednání a
pocitu. Éterický olej Transformation Vám pomůže tuto změnu efektivně
uskutečnit a zakotvit.
V této, speciálně rozvinuté formě pro tento nový věk se vedle Idaho
modrého smrku, Palo Santo, Ocotei a kadidla nachází také silné éterické
oleje, které Vás při Vaší osobní transformaci podpoří.
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Pro koho je olej Trasformation nejvhodnější:
-pro ty, kteří staré způsoby myšlení ukončí a nahradí novými živoucími
myšlenkami,
-pro ty, jejíchž životni přístup je založen na výhře s jasným ANO
Důležité cennosti:
-Transformation podporuje pozitivní postoj
-doprovází Vás pozitivně Vaší životní cestou
-při relaxaci těla a ducha
Doporučené používání:
-přimo na pokožku, na klouby, na šíji, podpoří zpracování zatěžujících
emocí.
-aromaticky: má aromaterapeutický učinek, 3 krát denně hodinu v
rozprašovači nebo přímo nadechnout. Ida
Bezpečnostní upozornění:
- skladovat na místě mimo dosah dětí
- při těhotenství, kojení, při užívání léků nebo v případě nemoci se poraďte
s Vaším lékařem
-12 hod po nanesení oleje se vyhýbejte slunečnímu záření.
Obsah
Citrónový olej (citrus Lemon), Máta peprná(Mentha piperita), muškátová
šalvěj, (sulvia scklarea), santalové dřevo (santalum album), Idaho modrý
smrk, kadidlo, kardamon,Palo Santo olej, Ocotea olej
Věděli jste, že modrý smrk pochází z centrálního a jižního Rocky Mountains
a y Colorada modrý smrk, stříbrná jedle se nazývá pino Real.
Palo Santo je známý v Jižní Americe jako svaté dřevo, používá se proti
špatné energii. (mala energia)
Také santalové dřevo má již velmi dlouhou tradici v Egyptě. Uklidňuje mysl
a přivádí pocit klidu.
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