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F E L L É L E G Z E M

Minden családban találkozunk a légúti betegségek valamely formájával, a vírusok, 
baktériumok okozta megfázásos tünetektől kezdve az allergiás panaszokon át, akár 

az asztmatikus megbetegedésig. 

Bár más - más a kialakulás oka, a panaszok hasonlóak:
 

orrfolyás

száraz, vagy váladékos köhögés

orrdugulás 

tüsszögés

mellkasi feszülés 

elesettség 

esetleg láz, hőemelkedés

torokfájás

szem, és orrviszketés

kötőhártya gyulladás

nehéz, vagy akár sípoló légzés

 

 

A panaszokat okozhatják:

• A mikrobák (vírusok, baktériumok), amik a gyengébb immunrendszert        
  kihasználva megtelepednek, és elszaporodnak az arra fogékony szervezetbe.  
  Ezek a kórokozók leginkább cseppfertőzéssel terjednek. A betegség    
  kialakulását segíti a stressz, a vitaminhiány, vagy az áthűlés is.

• Olyan anyagok, amik a légutak irritációjával 
  allergiás reakciót válthatnak ki (pollenek, 
  állatszőr, házi por, atkák, stb.). Ez az allergiás 
  reakció is egyfajta gyulladás, amire 
  a szervezet hasonló tünetekkel 
  reagál, mint a mikroba fertőzésre.

A tünetek csökkentésére, 
vagy megszüntetésére és az 

immunrendszer megerősítésére, 
komoly segítségünkre lehetnek 

a tisztán növényi esszenciák, 
melyek tudományosan igazolt 

módon, több fronton fejtik 
ki hatásukat.



Tisztán növényi illóolajok /Babérlevél, Borsmenta, Eukaliptusz, Teafa, Citrom, 
Kardamom, Ravensara esszenciális olajok/ E vitamin komplex 

Összetevők:

Figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Az összetevőkkel szembeni érzékenység bőr irritációt 
okozhat. Csecsemők, 3 éves kor alatti kisgyermekek esetén kizárólag talpon, és a háton javasoljuk alkalmazni.

Ha gyermeket vár vagy szoptat, a használatát beszélje meg a kezelőorvosával. Használat után kerülje 
az erős napfényt, és az UV sugárzást legalább 12 órán keresztül. Kerülje a szembe jutást!

Ha szembe kerül, soha ne vízzel, inkább étkezési olajjal próbálja kimosni!

MIÉRT JÓ A FELLÉLEGZEM KÜLÖNLEGES ILLÓOLAJ ESSZENCIA?

támogatja a pozitív gondolatot 
csökkentheti a stressz tüneteit
frissít, megerősít, stimulál
nyugtató, kedélyjavító, 
feszültség- és görcsoldó hatású 

segíthet leküzdeni a félelmet, és 
a szorongás tüneteit
átmelegíti a testet és a lelket
fokozza a tisztánlátást, éberséget 
segít a bizonytalanság, és kisebbrendű-
ségi komplexus legyőzésében

Felhasználási lehetőségek
Az illóolajok az orron át a tüdőbe, majd 
innen a vérkeringésbe jutnak, ahol az 

összetevőik közvetlenül segítik az immu-
nitást.  Idegrendszerre gyakorolt pozitív 
hatásával javítja a hangulatot, és oldja 

a légutak görcseit.

A bőrön keresztül, vagy inhalálással 
a véráramba jutva gátolja a kórokozó 

mikroorganizmusok szaporodását, jelentős 
gyulladás gátló tulajdonságának köszön-

hetően segíti az immunvédekezést, és 
javíthatja a sejtmegújulást.

Hogyan hat?

Érzelmi hatása:

Fújjon egy kis mennyiséget az ujjára, és 
finoman juttassa be az orrnyálkahártyára!

 Ápolja ezzel az olajjal a kiszáradt, 
sérült orr környéki bőrterületet!

Fújjon a mellkas, és a hát területére, 
és dörzsölje el! Ezt ismételje meg 

naponta többször!

Ha torokfájása, vagy köhögése van, fújjon 
belőle 2 nyomásnyit kb. 1 dl. vízbe, és azzal 

gargarizáljon! Esetleg közvetlenül fújjon 
a torok területére!

 Használjunk 1-2 cseppet tenyerünkben, 
dörzsöljük össze, és lélegezzük be mélyen! 

Vigyázat, a szemet ne érje az olaj!

megnyugtatja és tisztítja a légutakat
megkönnyíti a légzést, csökkenti 
a hörgők görcsét
gyulladáscsökkentő, és fertőtlenítő hatású
összetevői erőteljes baktérium, vírus, 
és gombaölő tulajdonságúak
tisztítja az orr nyálkahártyáját
javítja a légutak átjárhatóságát

lelohasztja a nyálkahártya duzzanatokat
elősegíti a letapadt váladékok elfolyósítását, 
és kiürülését
hozzásegíthet a pihentető, nyugodt 
éjszakai alváshoz
lehűti a forró testet, segíthet
a lázcsillapításban
kalória-, glutén-, tej-, szója és adalékszer-
mentes, teljesen természetes segítség
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