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B Í B O R  Á L O M

 A felfokozott, stresszes életmód sajnos már egyre több fiatal, és érettebb 
korú pár kapcsolatát megkeseríti. 

Az állandó nyomás, és időzavar a meghitt együttlétekre is rányomja a bélyegét. 
Ez komoly feszültséget gerjeszt a párkapcsolatban, és akár pszichés, vagy annak 

nyomán kialakuló testi panaszokat is okozhatnak. 

Milyen problémák alakulhatnak ki?

ingerlékenység, feszültség

hangulatingadozások, érzelmi labilitás

csökkent nemi vágy

alacsony spermaszám

csökkent stressz tűrő képesség

fejfájás, immungyengeség

visszatérő gyulladások

hormonegyensúly zavar 

menstruációs zavarok 

 
Hogyan tudunk ezen segíteni 
aromaterápiával?

Az érzéki hangulat megteremtéséhez, 
és a vágyfokozáshoz komoly segítségünkre 
lehetnek a tisztán növényi illóolaj 
esszenciák, amik kellemes aromáikkal 
megtalálják a középutat a relaxáció, 
és a stimuláció között.

Segít összpontosítani 
a figyelmet a pillanat 

meghittségére, és elűzni 
a nyomasztó gondokat. 

Összetevői tudományosan 
igazolt módon, több fronton 

fejtik ki hatásukat. 



segíthet azokban az esetekben, ha 
stressz, vagy szorongás váltja 
ki a szexuális zavart 
csökkentheti a feszültséget, és a stresszt
ellazít, és élénkít egyszerre
segíthet a frigiditás, és az impotencia 
kezelésében 
csökkentheti a lelki görcsöket 

segítheti a tökéletes kikapcsolódást
oldja a gátlásokat, és felébreszti 
a szenvedélyt
elmélyíti a relaxációt, és az ellazulást
csökkenti az idegkimerültség, vagy 
depresszió tüneteit
kiegyensúlyozza a finom energiákat
kalória-, glutén-, tej-, szója és 
adalékszermentes, teljesen 
természetes segítség

Figyelmeztetés:  Gyermekek elől elzárva tartandó! Az összetevőkkel szembeni érzékenység
bőrirritációt okozhat!Kerülje a szembe jutást! Ha szembe kerül, soha ne vízzel,

inkább étkezési olajjal próbálja kimosni!

MIÉRT JÓ A BÍBOR ÁLOM KÜLÖNLEGES ILLÓOLAJ ESSZENCIA?

jótékony lehet a hangulatingadozás, a depresszió esetén
oldhatja a szorongásokat, és a stresszt
nyugtatja az ingerültséget
csillapítja a zaklatott gondolatokat 
segíthet megteremteni az egyensúlyt önmagunkkal
 

ÉRZELMI HATÁSA:

Felhasználási lehetőségek
Szaglópályákon keresztül erőteljes hatást 

gyakorol az agy limbikus rendszerére. 

Bőrön keresztül az illóolajok rövid időn belül 
a véráramba jutnak. A vérárammal az 

idegrendszerbe kerülve, pozitívan 
befolyásolják a belső szervek működését, 
illetve fontos szerepük van a hangulatok 

harmonizálásában, a stressz legyőzésében, 
az összpontosításban, és a lelki egyensúly 

megteremtésében. Képesek javítani a 
psziché hogylétét, ezzel erősítik a szervezet 

fizikai, és egészségi állapotát. 

Hogyan hat?

Tisztán növényi illóolajok /Pacsuli, Bergamott, Ilang-ilang, Fahéj, Labdanum, Vetiver, 
Hawai szantálfa, Rózsafa, Muskotályzsálya, Lime, Tömjén, Vanília, Jázmin, Kakaó 

kivonat/ E vitamin komplex 

Összetevők:

Használjunk érzéki masszázsolaj 
keverékhez! 

Fújjunk 1-2 cseppet tenyerünkben, 
dörzsöljük össze, és lélegezzük be 

mélyen. Vigyázat, a szemet 
ne érje az olaj!

Fújjunk a csuklóra, nyakra, esetleg 
a dekoltázsra, hogy stimulálja a 

szaglóhámon keresztül az 
idegrendszert.

Tegyük párologtatóba a meghitt 
órákban párologtassuk a szobába
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