
SĂnĂtate  Și Armonie 
– cu uleiurile esențiale din PREMIUM STARTER KIT – 

 

LAVANDĂ 
- Ajută organismul să regleze nivelul 

de stres. 
- Induce un somn relaxant și 

odihnitor. 
- Susține sănătatea sistemului 

respirator. 
- Calmează și ajută la menținerea 

sănătății pielii. 
- Se poate adăuga în loțiuni și 

produse de îngrijire a pielii.  
 

  

PURIFICATION 
- Curăță și calmează înțepături, 

mâncărimi, tăieturi, mușcături de 
insecte; repelent natural. 

- Purifică aerul și elimină mirosurile 
neplăcute. 

- Efect plăcut odorizant pentru 
haine și lenjerie. 
 
 
 
 

  

COPAIBA 
- Întărește răspunsul natural al 

organismului în caz de rănire sau 
iritație. 

- Sprijină sistemul imunitar. 
- Istoric bogat de atenuare a 

durerilor articulare și reducere a 
iritațiilor cutanate. 

- Susține buna funcționare a  
aparatului digestiv. 

- Amplifică efectul uleiurilor 
esențiale cu care este combinat. 

  

PAN AWAY 
- Susține sănătatea sistemului 

musculo-scheletal. 
- Sprijină sistemul circulator. 
- Calmează și revigorează 

musculatura și articulațiile 
după efort fizic. 

- Conține salcie himalayană, 
care are cel mai ridicat nivel de 
aspirină naturală (>90% metil 
salicilat). 
 

 

 

TĂMÂIE 
- Favorizează o stare de calm și 

relaxare; poate ajuta la atenuarea 
sentimentului de disperare. 

- Contribuie la creșterea puterii de 
concentrare. 

- Susține sistemul imunitar și 
respirator. 

- Sprijină procesele de regenerare 
celulară. 

- Conferă elasticitate pielii uscate și 
îmbătrânite. 
 

 
 

R.C. 
- Conține trei tipuri de eucalipt. 
- Ajută la menținerea sănătății 

sistemului respirator. 
- Energizează și întărește sistemul 

imunitar; stimulează  
mecanismele naturale de apărare 
ale organismului. 

- Stimulează motivarea interioară. 
 
 

 
 

 
 

THIEVES 
- Sprijină sistemul imunitar și 

mecanismele naturale de 
apărare ale corpului. 

- Susține sănătatea dinților și 
gingiilor. 

- Alternativă naturală pentru 
produsele de curățenie. 

- Distruge 99,96%* dintre bacterii 
din aer. 
 

* conform studiilor efectuate de Weber 
State University, Utah 

   
 

STRESS AWAY 
- Calmează, liniștește și induce 

o stare de pace. 
- Combate stresul cotidian și 

reduce tensiunea nervoasă. 
- Favorizează diminuarea 

rigidității mentale și regăsirea 
echilibrului. 

- Promovează starea de bine. 
- Se poate purta ca parfum. 
 
 

 

  

 

LĂMÂIE 
- Combate aciditatea, creând un 

mediu alcalin în organism. 
- Favorizează eliminarea toxinelor 

din organism. 
- Sprijină buna funcționare a funcției 

hepatice și a sistemului digestiv. 
- Susține sănătatea sistemului 

imunitar. 
- Poate amplifica puterea de 

concentrare și claritatea minții. 
- Efect puternic antioxidant (conține 

68% d-limonene). 
 

 

 

MENTĂ 
- Sprijină buna funcționare a 

sistemului digestiv. 
- Susține sănătatea sistemului 

circulator.  
- Reduce stările de discomfort la 

nivelul mușchilor și articulațiilor. 
- Susține sănătatea aparatului 

respirator. 
- Stimulează puterea de 

concentrare și intuiția. 
- Energizează și revigorează; are 

efect răcoritor. 

  

 

DI-GIZE 
- Sprijină funcționarea normală a 

sistemului digestiv. 
- Ușurează simptomele digestive 

neplăcute. 
- Contribuie la starea de bine în 

fiecare zi. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ORANGE 
- Conferă liniște și bună 

dispoziție; induce sentimente 
de bucurie, pace și securitate.  

- Susține sistemul imunitar. 
- Favorizează eliminarea 

toxinelor din organism. 
- Sprijină sănătatea sistemului 

digestiv. 
- Efect puternic antioxidant 

(conține 95% d-limonene). 
 
 

 

 

Utilizare:    uz aromatic    uz topic   uz intern   se diluează   creează fotosensibilitate   

                                    Informațiile prezentate au scop exclusiv informativ și educativ. Ele nu au scopul de a diagnostica, trata sau vindeca o boală sau o afecțiune și nu ar trebui să înlocuiască asistența medicală de specialitate. 
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