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Brave™

Mešanica za pogum 
10-ml roll-on

Številka Dela: 60206618

GLAVNI UČINKI

• Čute napolni z energijo in jih poživi

• Če olje nanesete na tilnik in pulzne točke, vam bo 
pomagalo ohraniti dobro voljo

• Spodbuja občutke samozavesti, poguma in 
zaupanja

Sestavine: Divja pomaranča, amyris, osmanthus 
(dišeči oljkovec) in cimetova skorja na osnovi 
frakcioniranega kokosovega olja

Opis Arome: Topla aroma citrusov, cvetlična 
aroma, nekoliko ostra

Brave™

Mešanica za pogum  10-ml roll-on
INFORMACIJSKI LIST IZDELKA

OPIS IZDELKA
Vsak dan začnite s samozavestjo in zaupanjem vase s 
kombinacijo mešanice Brave za pogum in treninga 
pozitivnih afirmacij. Mešanico Brave nanesite na tilnik in 
pulzne točke in pomagala vam bo začeti znova, tokrat s 
pozitivnimi občutki. Mešanica Brave kombinira divjo 
pomarančo, amyris, osmanthus in cimetovo skorjo z nežnim 
in hitrim postopkom nanosa, strokovno zmešano s 
frakcioniranim kokosovim oljem. S svetlo in toplo aromo je 
Brave popolna mešanica, če se želite poživiti in opogumiti, 
ko se počutite nemotivirane. Z edinstvenim eteričnim oljem 
lesa amyris mešanica Brave pomaga pri spodbujanju 
mirnega okolja. Preden se lotite velikih (ali majhnih) izzivov, 
ki vam jih prinaša življenje, mešanico Brave nanesite na 
stopala in hrbtne predele dlani. Navdahnila vas bo s 
pogumom, pozitivnim razmišljanjem in prepričanjem, da 
lahko dosežete vse.

UPORABA
• Mešanico Brave za pogum brez težav uporabljajte ves 

dan in pomagala vam bo verjeti vase.

• Mešanico Brave uporabite tudi, preden se spopadete z 
novimi ali drugačnimi situacijami, saj bo v vas vzbudila 
pogum in samozavest. 

NAVODILA ZA UPORABO
Aromatična Uporaba: Nanesite na difuzni nakit, naravni 
dolomit ali difuzne kamne iz lave.

Topična Uporaba: Nanesite na želeno področje. Mešanica 
je namenjena uporabi pod nadzorom odraslih oseb.

OPOZORILA 
Hraniti izven dosega otrok, mlajših od 3 let. Koža je morda 
na sestavine občutljiva. Če ste pod nadzorom zdravnika, se 
posvetujte s svojim zdravnikom. Izogibajte se stiku z očmi, 
notranjim predelom ušes, usti in občutljivimi predeli.
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GLAVNI UČINKI

• Spodbuja pozitivno in mirno razpoloženje

• Spodbuja občutek miru in sproščenosti po vsem 
telesu

Calmer™

Mešanica za počitek 
10-ml roll-on

Številka Dela: 60206632

Calmer™

Mešanica za počitek  10-ml roll-on
INFORMACIJSKI LIST IZDELKA

Sestavine: Eterična olja sivke, kanange, lesa Buda in 
rimske kamilice na osnovi frakcioniranega 
kokosovega olja

Opis Arome: Sladka, cvetlična, mehka, lesna

OPIS IZDELKA
Mešanica Calmer za počitek spodbuja mirno vzdušje in čas 
za spanje spremeni v mirno in dobrodošlo izkušnjo. S 
pomočjo valjčka nanesite mešanico Calmer na podplate in 
tilnik, kar vas bo resnično pomirilo. S kombinacijo 
pomirjujočih značilnosti eteričnih olj kamilice, kanange, 
lesa Buda in rimske kamilice s priročnim in varnim 
postopkom nanosa in ugodnosti vlaženja kože, ki jih nudi 
frakcionirano kokosovo olje, je lahko mešanica Calmer del 
vaše večerne rutine. Eterični olji kanange in lesa Buda, ki 
sta edinstveni sestavini mešanice Calmer, vam pomagata 
pri spodbujanju občutka sprostitve. Ko je čas za sprostitev 
telesa in duha, mešanico Calmer nanesite na zapestja, 
vdihnite in se sprostite.

UPORABA
• Z valjčkom jo nanesite na tilnik in prsni koš in tako 

spodbudite občutek mirnosti in pomirjenosti.

• Mešanico Calmer ob koncu dneva nanesite na zapestja 
vaših otrok in zagotovila jim bo sproščen občutek.

• Nanesite jo na stopala, ko je čas za spanje, da vam bo 
pomagala pri sproščanju pred spanjem. 

NAVODILA ZA UPORABO
Aromatična uporaba: Nanesite na difuzni nakit, naravni 
dolomit ali difuzne kamne iz lave.

Topična uporaba: Nanesite na želeno področje. Mešanica 
je namenjena uporabi pod nadzorom odraslih oseb.

OPOZORILA
Hraniti izven dosega otrok, mlajših od 3 let. Koža je morda 
na sestavine občutljiva. Če ste pod nadzorom zdravnika, se 
posvetujte s svojim zdravnikom. Izogibajte se stiku z očmi, 
notranjim predelom ušes, usti in občutljivimi predeli.



GLAVNI UČINKI
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Rescuer™

Mešanica za pomirjanje 
10-ml roll-on

Številka Dela: 60206635

INFORMACIJSKI LIST IZDELKA

Rescuer™

Mešanica za pomirjanje  10-ml roll-on

OPIS IZDELKA
Po dolgem dnevu, polnem aktivnosti, nanesite mešanico za 
pomirjanje Rescuer, ki bo v vas vzpodbudila sproščujoče 
občutke, rastočim otrokom pa bo pomagala tudi pri rastnih 
bolečinah. Copaiba, sivka, zelena meta in zantoksil so 
mojstrsko združeni s frakcioniranim kokosovim oljem in 
vam tako ublažijo težave, pomagajo pa vam tudi spodbujati 
večjo odpornost in so obenem dovolj nežni za občutljivo 
kožo. Mešanico Rescuer po telovadbi ali po dolgem dnevu 
fizične aktivnosti z valjčkom nanesite na noge, roke ali 
ramena, saj vas bo to pomirilo in ublažilo napetost. Ta 
mešanica eteričnih olj vsebuje edinstveno eterično olje, 
zantoksil, ki pomaga pri pomirjanju in ublažitvi napetosti.
Mešanica Rescuer s svojo svežo in obenem pomirjujočo 
aromo pripomore k pomirjanju in ublažitvi težav.

UPORABA
• Mešanico Rescuer z valjčkom nanesite na noge 

rastočih otrok pred spanjem ali po naporni fizični 
aktivnosti.

• Nanesite na senca in zadnjo stran vratu ter tako 
ublažite občutke napetosti.

• Mešanico vmasirajte v ramena, vrat in hrbet za 
ublažitev in pomiritev. 

NAVODILA ZA UPORABO
Aromatična Uporaba: Nanesite na difuzni nakit, naravni 
dolomit ali difuzne kamne iz lave.

Topična Uporaba: Nanesite na želeno področje. Mešanica 
je namenjena uporabi pod nadzorom odraslih oseb.

OPOZORILA
Hraniti izven dosega otrok, mlajših od 3 let. Koža je morda 
na sestavine občutljiva. Če ste pod nadzorom zdravnika, se 
posvetujte s svojim zdravnikom. Izogibajte se stiku z očmi, 
notranjim predelom ušes, usti in občutljivimi predeli.

• Pomaga pri vzpodbujanju občutkov pomirjenosti

• Pomirjujoče in blagodejno vpliva na kožo

• Spodbuja občutke vitalnosti in udobja

Sestavine: Eterično olje copaibe, sivke, zelene mete in 
zantoksila na osnovi frakcioniranega kokosovega olja

Opis arome: lesna, sveža, cvetlična



• Pomaga vam pri ohranjanju mirnega in 
uravnoteženega počutja

• Spodbuja občutek sprostitve po vsem telesu

• Pomaga vam, da svoje misli osredotočite na tisto, 
kar je zares pomembno

GLAVNI UČINKI

INFORMACIJSKI LIST IZDELKA
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Steady™

Mešanica za uravnoteženje 
10-ml roll-on

Številka Dela: 60206617

Sestavine: eterična olja amyrisa, balzamovca, 
koriandra in magnolije na osnovi frakcioniranega 
kokosovega olja

Opis Arome: aroma borovca, sadna, mehka, 
lesna

Steady™

Mešanica za uravnoteženje  10-ml roll-on

OPIS IZDELKA
Mešanico Steady za uravnoteženje lahko uporabljate 
vsakodnevno ali po potrebi, s svojo mehko, vabljivo in 
nekoliko sadno aromo pa vam bo pomagala spodbujati 
občutek sprostitve in miru. Mešanica Steady izkorišča 
edinstvene prednosti eteričnih olj amyrisa, balzamovca, 
koriandra in magnolije, ki se popolno ujemajo s 
frakcioniranim kokosovim oljem in tako zagotavljajo 
pomirjujoč učinek, ki je popoln za vse vrste kože. Olji 
amyrisa in balzamovca sta topli lesni olji, ki spodbujata 
občutek pomirjenosti. Če se počutite preobremenjene, 
mešanico Steady s pomočjo valjčka nanesite na tilnik ali 
zapestja, globoko vdihnite in počakajte, da vaše 
razpoloženje spet najde svoje ravnovesje. Ker ima blažilen 
učinek na kožo in obenem dviguje vaše razpoloženje, je 
mešanica Steady odlična mešanica za vsak dan.

UPORABA
• Pomirja kožo in vaša čustva, zato mešanico Steady 

lahko uporabljate, ko ste napeti, saj bo pomirila vaše 
misli in telo.

• Mešanico Steady uporabljajte ves dan za spodbujanje 
občutka pomirjenosti.

• Nanesite jo na tilnik ali na podplate po dnevu, polnem 
dogajanja, in ponovno vam bo povrnila občutek 
uravnoteženosti. 

NAVODILA ZA UPORABO
Aromatična Uporaba: Nanesite na difuzni nakit, naravni 
dolomit ali difuzne kamne iz lave.

Topična Uporaba: Nanesite na želeno področje. Mešanica 
je namenjena uporabi pod nadzorom odraslih oseb.

OPOZORILA
Hraniti izven dosega otrok, mlajših od 3 let. Koža je morda 
na sestavine občutljiva. Če ste pod nadzorom zdravnika, se 
posvetujte s svojim zdravnikom. Izogibajte se stiku z očmi, 
notranjim predelom ušes, usti in občutljivimi predeli.
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Stronger™

Mešanica za zaščito 
10-ml roll-on

Številka Dela: 60206654

• Ohranja čist in zdrav videz kože

• Pomirja občasno razdraženo kožo

• Dviguje razpoloženje s svojim živahnim vonjem

• Pomaga izboljšati dobro počutje in vitalnost

GLAVNI UČINKI

Sestavine: cedra, litsea (tropska verbena), kadilna 
bosvelija in vrtnica na osnovi frakcioniranega 
kokosovega olja

Opis arome: živahna, ostra citrusna, nekoliko 
zeliščna

Stronger™

Mešanica za zaščito  10-ml roll-on
INFORMACIJSKI LIST IZDELKA

OPIS IZDELKA
Kombinacija cedre, litsee, kadilne bosvelije in vrtnice v 
nežnem in priročnem formatu s frakcioniranim kokosovim 
oljem v tej edinstveni mešanici za podporo je odlična za 
občutljivo kožo, obenem pa zagotavlja tudi občutek 
trpežnosti, ko ga najbolj potrebujete. Litsea (tropska 
verbena), ki je ena od glavnih sestavin mešanice Stronger, 
vam pomaga pri ohranjanju čiste kože zdravega videza. 
Živahna in energična aroma mešanice Stronger osvežujoče 
vpliva na vaše čute, deluje pa kot popolna mešanica za 
vsakodnevno odpornost ali v trenutkih, ko se ne počutite 
najbolje. Z mešanico lesnih in cvetličnih olj mešanica 
Stronger deluje kot popolna vsakodnevna mešanica 
eteričnih olj za zdravje kože.

UPORABA
• Ko je vaša koža pod pritiskom, uporabite mešanico Stronger 

in pomagala vam bo ublažiti kožne težave in pomiriti kožo, 
obenem pa bo tudi spodbujala njen zdrav videz.

• S pomočjo valjčka jo nanesite na roke, kolena in stopala po 
dolgem in napornem dnevu.

• Mešanica Stronger je odlična za trenutke prekomerne 
dejavnosti, saj pomaga pri ublažitvi težav s kožo.

• Ko je okoljskih tveganj veliko, uporabite mešanico 
Stronger in tako spodbujajte občutek dobrega počutja 
in vitalnosti. 

NAVODILA ZA UPORABO
Aromatična Uporaba: Nanesite na difuzni nakit, naravni 
dolomit ali difuzne kamne iz lave.

Topična Uporaba: Nanesite na želeno področje. Mešanica 
je namenjena uporabi pod nadzorom odraslih oseb.

OPOZORILA
Hraniti izven dosega otrok, mlajših od 3 let. Koža je morda 
na sestavine občutljiva. Če ste pod nadzorom zdravnika, se 
posvetujte s svojim zdravnikom. Izogibajte se stiku z očmi, 
notranjim predelom ušes, usti in občutljivimi predeli.
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Thinker™

Mešanica za osredotočenje  
10-ml roll-on

Številka dela: 60206633

GLAVNI UČINKI

• Podpira prizadevanja vseh tistih, ki se težko zberejo 
in osredotočijo na dano nalogo

• Vzbudi občutek pozornosti

• Spodbuja občutke samozavesti

Sestavine: Vetiver, poprova meta, klementina in 
rožmarin na osnovi frakcioniranega kokosovega olja

Opis Arome: Zemeljska, aroma mete, zeliščna

Thinker™

Mešanica za osredotočenje  10-ml roll-on
INFORMACIJSKI LIST IZDELKA

OPIS IZDELKA 
Mešanica Thinker za osredotočenje je popolna za vse in za 
vsakodnevno uporabo, saj zagotavlja optimalno podporo, 
ko se počutite raztresene. Zasnovana je bila tako, da vam 
pomaga spodbujati občutek pozornosti in jasnosti, zato je 
mešanica Thinker popolna za trenutke, ko morate biti 
pozorni in zbrani. Kombinacija vetiverja, poprove mete, 
klementine in rožmarina, ki je popolno združena s 
frakcioniranim kokosovim oljem za občutljivo kožo, vam v 
mešanici Thinker omogoča naraven način, da se boste 
počutili bolj zbrane. Mešanico Thinker nanesite na sence, 
zapestja in na tilnik in pomagala vam bo pri pridobivanju 
občutka jasnosti v dani situaciji. S poživljajočimi 
blagodejnimi učinki klementine, vam bo mešanica Thinker 
pomagala pri prizadevanjih, da bi se osredotočili na dano 
nalogo. Zeliščna in nekoliko sladka edinstvena aroma 
vdihne občutke jasnosti v času zmedenosti. Za ustvarjanje 
ugodnega in pozitivnega okolja, ki spodbuja ustvarjalnost in 
osredotočenost, mešanico Thinker uporabite kot del 
vsakodnevne učne prakse.

UPORABA
• Mešanico Thinker imejte pri roki v torbici ali v 

nahrbtniku vašega otroka ter jo nanesite popoldne, da 
ostanete zbrani in osredotočeni na nalogo.

• Mešanico Thinker uporabite, ko potrebujete pozitivni 
zagon.

• Če mešanico Thinker nanesete, ko je čas za učenje, 
boste tako spodbudili učenje in kreativnost. 

• S pomočjo valjčka jo nanesite na zapestja in roke ter 
vdihnite in tako spodbudite občutek jasnosti.

NAVODILA ZA UPORABO
Aromatična uporaba: Nanesite na difuzni nakit, naravni 
dolomit ali difuzne kamne iz lave.

Topična uporaba: Nanesite na želeno področje. Mešanica 
je namenjena uporabi pod nadzorom odraslih oseb.

OPOZORILA 
Hraniti izven dosega otrok, mlajših od 3 let. Koža je morda 
na sestavine občutljiva. Če ste pod nadzorom zdravnika, se 
posvetujte s svojim zdravnikom. Izogibajte se stiku z očmi, 
notranjim predelom ušes, usti in občutljivimi predeli.
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