
Věděli jste o tom?
• Kardamon se tradičně používal ke zmírnění duševní únavy a 

nervového napětí.
• Rozmarýn může pomoci obnovit duševní bdělost při pocitech 

únavy.
• Máta peprná pomáhá při lokálním použití zachovat energii.

Doplňující produkty
• Směs esenciálních olejů Build Your Dream 
• Difuzér AromaLux 

Údaje o produktu 
Esenciální oleje Celebration 5 ml
Číslo zboží: 520708

Souhrnné informace o výrobku 
Celebration je výjimečná směs, která navozuje harmonickou rovnováhu 
energetických center těla, a přispívá tak k lepší fyzické i emocionální 
pohodě. Osvobozující, vyvažující a zklidňující esenciální oleje 
obsažené v této směsi nám otevírají nové možnosti a podporují celkový 
pocit životní pohody. 

Tato speciální směs naplněná levandulí, andělikou a heřmánkem 
vychází z evropských tradic aromaterapie a navozuje slavnostní dojmy.

Hlavní přínosy
• Vytváří harmonickou rovnováhu

• Snižuje stres

• Podporuje pozitivní emoce

Doporučené použití 
• Naneste na požadované místo. V případě citlivější pokožky zřeďte 

10 kapek v 10ml komplexu V-6.

• Rozptylujte v difuzéru až 1 hodinu třikrát denně.

Upozornění
• Uchovávejte mimo dosah dětí.
• Zamezte styku s očima a sliznicí.
• Není určeno pro vnitřní použití.
• Po aplikaci produktu nelze pokožku vystavovat až 12 hodin 

přímému slunečnímu záření a ultrafialovému záření.

Složení
Olej z Lavandula angustifolia, olej z kořene Angelica archangelica, 
olej z květu Matricaria recutita, olej ze semen Elettaria cardamomum, 
olej z listu Rosmarinus officinalis, olej z Mentha piperita, olej z byliny 
Anethum graveolens, olej ze dřeva Santalum album, olej z květu 
Cananga odorata, olej z pryskyřice Boswellia carterii, olej z kůry plodu 
Citrus aurantium dulcis, olej z květu Pelargonium graveolensm, olej 
z listu Hyssopus officinalism, olej z byliny Salvia lavandulifolia, olej z 
listu Picea mariana, olej ze semen Coriandrum sativum, olej z kůry 
plodu Citrus aurantium bergamia (neobsahuje furokumarin), olej z kůry 
plodu Citrus limon, extrakt z Jasminum officinale, olej z květu Anthemis 
nobilis, olej z Cymbopogon martini, olej z květu Rosa damascena.

Směs esenciálních olejů  
Celebration
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