PRO OSOBNÍ RŮST:
Čas na hraní

Květinová, svěží vůně podporující fantazií dětí (Litsea, Frangipani, Pomeranč)

Harmonie

Přináší pocit spokojenosti a usnadňuje odpočinek

Inspirace

Podporuje tvořivý růst s radostí, láskou a odpovědností

Jóga balanc

Pomáhá najít vnitřní rovnováhu a energii během jógové praxe

Meditace

Svěží synergická směs, podporuje zdravé sebevědomí, vitalitu a optimismus a otevřenou komunikaci
(eukalyptus citronovonný, borovice přímořská, květy kanangy vonné, květy heřmánku římského, Vetyver,
kadidlovník)
Očišťuje a otevírá nové možnosti

Pro lehčí učení

Podporuje koncentraci, kreativitu a posiluje imunitu (grepfruit, citrón a pomeranč)

Ylang-ylang

Intenzivní sladce květinová vůně. Výrazně zklidňuje, harmonizuje emoce, působí sedativně

Yoga Flow

Prohlubuje dýchaní, které je srdcem jógy, harmonizuje tělo, duši i mysl (myrta, grapefruit, santalové dřevo)

Zahřátí u srdce

Vřelá, smyslná vůně vykouzlí pocit bezpečí a harmonie, zkrátka Vás zahřeje u srdce (růže, vanilka extrakt,
santalové dřevo)

Komunikace

PRO DOBROU POHODU A ZDRAVÍ=POSILUJÍCÍ, ANTISEPTICKÉ - Pomáhají při nachlazení, prohřívají, posilují imunitu, vůli,

Borovice

Antibakteriální a protiinfekční na dýchací systém

Druhý dech

Pročišťuje a projasňuje, posiluje a uvolňuje dýchací systém, dodává sebedůvěru

Eukalyptus globulus

Protiinfekční na dýchací a močové cesty

Imunita

Zvyšuje odolnost organizmu, má výrazné protivirové a antibakteriální působení

Jedle, Bílá jedle

Svěží bohatá balzámová vůně, posilující při únavě, antiseptický na dýchací cesty

Kadidlo

Teplá, meditativní, sladce kořenno-balzámová vůně. Zklidňuje, zmírňuje napětí, prohlubuje dýchání

Koncentrace

Čerstvá a osvěžující vůně, která Vám dodá závan soustředěnosti, ale celkově osvěží a zlepší náladu (citron,
jedle, šalvěj)

Máta peprná

Protiinfekční, analgetický, posiluje nervy a zažívání

Nachlazení (Cold comfort)

Uvolňuje dýchací cesty, posiluje imunitu a pomáhá čistit vzduch od virů a bakterií (eukalyptus globulus,
borovicové jehličí a rozmarýn)

Oregano

Antiseptický, protiplísňový a protizánětlivý.

Péče při migréně

Ulevuje při bolesti hlavy, pomáhá nervovému zklidnění, zmírňuje napětí a stres

Pepř

Typická jemně pepřová vůně, pročišťuje a posiluje, má protizánětlivé účinky

Pracovní

Ulevuje při přepracovanosti a únavě, posiluje koncentraci, paměť, rozhodnost, má protivirové účinky

Příliv energie

Posiluje a povzbuzuje, pomáhá při únavě a slabosti, podporuje proudění energie v těle

Respirant

Uvolňuje dýchací cesty při nachlazení a zahlenění, posiluje při únavě, čistí a detoxikuje

Smrk

Posiluje při únavě, je protiinfekční na dýchací a močový systém.

Tea tree extra (čajovník)

Antibiotický, protiplísňový, hojivý, posiluje imunitu

Tymián

Kořeněná posilující vůně, posiluje celý organizmus, má protiinfekční účinky

Vlčihorská

Posiluje, podporuje zdraví a dobrou náladu, ulevuje při stresu a harmonizuje zažívání

Zimní večer

Prohřívá, harmonizuje zažívání, navozuje sváteční pocit a podporuje dobrou náladu

PRO DOBROU POHODU=UVOLŇUJÍCÍ - Ulevují při úzkosti a podráždění, dodávají radost a dobrou náladu:
Amyris

Sladká balzámově dřevitá vůně, antidepresivní, uvolňuje napětí

Bergamot

Citrusová, osvěžující vůně, ulevuje při nervovém napětí a úzkosti

Citron

Citrusová, osvěžující vůně, pročišťuje, rozpouští usazeniny, osvěžuje

Čerstvý vzduch

Jiskrná a osvěžující vůně čerstvého vzduchu, vytváří čisté prostředí, neutralizuje zápachy a zbavuje vzduch
bacilů (máta peprná, citron, myrta)

Dětská

Uvolňuje napětí, podporuje pozitivní naladění a zdravý spánek, má čistící a protizánětlivé účinky

Dětská=sladké sny

Přináší pocit bezpečí před usnutím, uklidňuje a zlepšuje spánek

Dobrá nálada

Svěží vůně jako čerstvě utržené citrusy... neskutečný příval pozitivní energie (Pomeranč, limeta, citron)

Dotek jara

Osvěžuje, harmonizuje emoční výkyvy, uvolňuje při starostech a frustraci

Grapefruit

Citrusová, osvěžující vůně, detoxikační, lymfatický stimulant, protistresový

Hvězdný čas
Jeď v pohodě
Kosmické Chi
Kouzlo adventu
Letní slunce

Sladká, kořeněná, hřejivá vůně. Ovocná vůně mandarinek v harmonii se sladkým benzoe zahřeje na duši,
zatímco hřebíček zanese fantazii do říše snů.
Svěží, ovocná,ale zároveň i kyselá vůně, která tě osvěží a zpříjemní každou cestu autem (grapefruit, jedle
Douglaska, lemongrass)
Jemná osvěžující květinově-ovocná vůně
Navozuje slavnostní atmosféru, podporuje klid mysli a posiluje duchovní prožitky (citron, jedle bělokorá,
myrha, kadidlovník, hřebíčkovec vonný, vanilla)
Sladká, svěží vůně. Nový příval energie slunečních paprsků, pomáhá relaxovat a zlepšuje náladu (pomeranč,
zelená mandarinka, neroli)

Levandule

Bylinná harmonizační vůně, všestranně zklidňující, hojivý na pokožku, analgetický

Linaloové dřevo (Ho-sho)

Příjemná, lehce růžová vůně s kafrovým nádechem, uklidňující a uvolňující vůně

Mandarinka

Citrusová, osvěžující vůně, uvolňuje napětí, osvěžuje mysl a navozuje pocit pohody, harmonizuje a zlepšuje
zažívání

Pocit štěstí

Osvěžující sladká vůně, která navodí pocit štěstí ( Mandarinka, Grapefruit, Tonka Extrakt)

Pokojné chvíle

Zahřeje, dobře naladí a vytvoří útulnou atmosféru (vanilka, borovicové jehličí, pomeranč)

Pomeranč

Citrusová, osvěžující vůně, harmonizuje zažívání, dodává radost a optimismus

Radost ze života

Povznáší a uvolňuje, ulevuje při depresi, přináší radost a optimismus (pomeranč sladký, jasmín pravý)

Slunečná zima

Cítíte sluneční paprsky, ale zároveň vnímáte blížící se Vánoce (litsea, bílá jedle, cedr)

Tantra

Má afrodiziakální a euforizující účinky, otevírá prostor intuici, podporuje hluboké prožitky

Těhotenská

Uklidňuje, zmírňuje obavy, dodává sebedůvěru a optimismus, vhodná i při porodu

Tutto Bene

Jemná osvěžující květinově-ovocná, Vůně smyslná, stimulující, na zlepšení nálady (Grepfruit, Citrón, Jasmín)

Uvolnění
Uvolnění, Relax
V rovnováze

Uvolňující a posilující při stresu, přepracovanosti, úzkosti a nervovém vyčerpání (pomeranč sladký, pelargonie
vonná, kůra skořicovníku)
Zklidňující a hřejivá vůně, která zklidní vaši rozvířenou mysl, povzbudí a zlepší náladu (levandule, benzoe,
skořicovník kafrovník)
Uklidní myšlenky, pomůže nastolit harmonii a do vašeho domova vnese spokojenost a rovnováhu (pomeranč,
růže, geránium)

Zimní pohádka

Vůně vykouzlí sváteční atmosféru (Pomeranč, skořicová kůra, kardamom aj.)

Zklidnění

Zklidňující a relaxační, stabilizuje emoce a napomáhá klidnému spánku

