
Složení
Olej z máty peprné (Mentha piperita), extrakt z listů máty klasnaté 

(Mentha spicata), olej z kořene zázvoru (Zingiber officinale), olej 

ze semen kardamonu (Elettaria cardamomum), olej z fenyklu 

(Foeniculum vulgare).

Věděli jste o tom?
• Máta peprná osvěžuje mysl a dodává jí energii.

• Máta klasnatá pomáhá otevřít a uvolnit emoční bloky, dodává 

pocit vyváženosti a rovněž příjemnou dlouhotrvající pohodu.

• Jemná, povzbuzující vůně zázvoru posiluje odvahu.

• Fenykl je oblíbenou bylinkou na zažívání a běžně se používá při 

nezávažných střevních obtížích. 

Doplňující produkty
• Aromatický difuzér

• Směs esenciálních olejů DiGize

• Směs esenciálních olejů JuvaFlex

• Směs esenciálních olejů Release

• Kuličkový aplikátor s esenciálním olejem Tranquil

Údaje o produktu 
Směs esenciálních olejů AromaEase 5 ml

Číslo zboží: 474908

Souhrnné informace o výrobku
Nová směs esenciálních olejů AromaEase od Young Living využívá 
účinných složek nacházejících se v esenciálních olejích ze zázvoru, 
kardamonu, máty peprné, fenyklu a máty klasnaté, a napomáhá tak 
uvolnit příležitostné napětí!

Směs AromaEase byla připravena speciálně pro stavy emočního 
vypětí, které mohou postihnout i žaludek a trávicí soustavu. Mátová 
povzbuzující vůně vám může pomoci, jestliže trpíte nevolností při 
cestování.

Tato součinně působící směs máty peprné, zázvoru, kardamonu a 
fenyklu otevírá a uvolňuje energetické bloky a při aplikaci na břicho 
navodí pocit harmonické rovnováhy. Můžete ji nechat rozptylovat, 
vdechovat přímo z lahvičky nebo nanést lokálně na body Vita Flex  
na solar plexu a na břišní energetická centra – směs vám pomůže  
podpořit zdravý tok energie a posílit vitalitu.

Hlavní přínosy
• Zvyšuje uvolnění a pohodlí.

• Uzemňuje a zklidňuje tělo.

• Povznáší, osvěžuje a oživuje.

• Podporuje jasnější chápání při napětí a zátěži.

Kdo by měl používat směs esenciálních olejů 
AromaEase?
•  Každý, kdo trpí kinetózou, tj. příležitostnými nevolnostmi v 

cestovních prostředcích.

•  Každý, kdo by chtěl uvést své tělo do klidu a rovnováhy.

•  Všichni, kteří potřebují vytvořit atmosféru míru a ticha.

Doporučené použití
• Lokální: Naneste na požadované místo. V případě citlivější  

pokožky zřeďte 15 kapek v 10 ml komplexu V-6™

• Vůně: Rozptylujte v difuzéru 30 minut třikrát denně.

Upozornění
• Uchovávejte mimo dosah dětí. 

• Před použitím na pokožku nejprve zřeďte. 

• Těhotné nebo kojící ženy, osoby užívající jakýkoli léčivý přípravek 

nebo trpící jakoukoli chorobou by se měly před použitím poradit se 

zdravotnickým odborníkem. 

• Není určeno pro děti do 6 let bez doporučení zdravotnického 

odborníka. 
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