
TerraEssencia

N a p S U G A R

Az egészséges szervezet működése szempontjából az egyik legfontosabb 
a vércukorszintünk alakulása. Sajnos egyre több embernél, és egyre fiatalabb 

korban találkozunk vércukor, és a vércukorszint szabályozását 
ellátó inzulin problémával.

Kialakulásért általában az életmódot, és a táplálkozási szokásokat okolják, 
de a háttérben meghúzódhat:   

• genetikai hajlam • különféle emésztőszervi probléma • a bélflóra károsodása
• élelmiszer érzékenység • a hosszú ideig fennálló stressz • komolyabb 

D vitaminhiány • a pajzsmirigy alulműködése
 

A cukoranyagcsere zavar miatt kialakuló tünetek igen változatos képet 
mutatnak. Ilyenek lehetnek:

 

 

az alma típusú elhízás 

makacs túlsúly

menstruációs zavarok, meddőség 

PCOS 

fáradékonyság

hajhullás

száraz bőr

depresszió, vagy nyugtalanság 

erőteljesebb szőrnövekedés 
(hölgyeknél az arcszőr megjelenése)

alvászavarok

 

 
A cukoranyagcsere 

visszaállításában fontos 
segítségünkre lehetnek 

a megfelelő mozgás és diéta 
mellett, az illóolaj esszenciák, 
melyek tudományosan igazolt 

módon, több fronton 
fejtik ki hatásukat.



segítheti a természetes, és egészséges
anyagcserét 
az éhség legyőzését 
csökkentheti az édes utáni sóvárgást
megnyugtatja a gyomrot
segíthet elérni a kitűzött testsúlyt, 
zsírégető hatással bír
csökkentheti az ödémákat test szerte
segítheti a szervezet immunvédekezését

véd a visszatérő fertőzésekkel szemben 
segítséget nyújthat a szervezetben 
felszaporodott gomba legyőzésénél 
antioxidánsként védi a szervezetet a külső 
károsodásoktól 
javíthatja a szervezet inzulin válaszát
csökkentheti a vér koleszterin szintjét
kalória-, glutén-, tej-, szója és adalékszer-
mentes, teljesen természetes segítség

Tisztán növényi illóolajok /Fahéj, Rozmaring, Vadnarancs, Szegfűszeg, Grapefruit, Citrom, 
Gyömbér, Eukaliptusz, Borsmenta/ E vitamin komplex

Összetevők:

Figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Az összetevőkkel szembeni érzékenység bőr 
irritációt okozhat! Alkalmazása idején kerülje az erős napfényt, és a szolárium használatát!

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

MIÉRT JÓ A NAPSUGAR KÜLÖNLEGES ILLÓOLAJ ESSZENCIA?

támogatja a pozitív hangulatot  
stimuláló, frissítő, erősítő, és élénkítő 
tulajdonságú 
bátorít, fokozza a tisztánlátást, éberséget
segíti leküzdeni a bizonytalanságot, 
kisebbrendűségi komplexust

kitisztítja a gondolatokat
oldja a feszültséget, a szorongást
fokozza az életkedvet
segíti legyőzni a depressziót

Felhasználási lehetőségek
Szaglópályákon keresztül erőteljes hatást 

gyakorol az agy limbikus rendszerére, ezzel 
a belső elválasztású mirigyek működésére, és 

a hormontermelésre. Segítheti az inzulin 
elválasztását, és az inzulinkötő 

receptorok munkáját.

A bőrön keresztül a véráramba jutva gátolja 
a kórokozó mikroorganizmusok szaporodását, 

jelentős gyulladás gátló tulajdonsága miatt 
segítheti az immunvédekezést, és javíthatja 

a sejtmegújulást.

Emésztőrendszerbe kerülve a bennük lévő 
hatóanyagok segíthetik az emésztőenzimek 
termelődését, fokozhatják a bélperisztaltikát, 
csökkenthetik a bélgörcsöket. Jótékony lehet 

a bélben felszaporodott mikrobák elleni 
küzdelemben. Vízhajtó hatásának köszön-

hetően csökkentheti az ödémák kialakulását .

Hogyan hat?
Naponta többször fújjon belőle 

csuklójára, mellkasára, vagy a nyakára. 

Amennyiben nem kedveli az 
illatát naponta reggel-este 1-1 fújásnyi 

mennyiséget oszlasson el a talpán. 

Fogyassza evés előtt (3x1-2 fújás 1 pohár 
vízbe elkeverve).

Alkalmazza masszázsolajhoz keverve 
a bőrbe masszírozva, főként 

a narancsbőrös területen.  

Érzelmi hatása:

 Joalis Egészségnevelő Stúdió, Budapest V. ker.  Károly körút 16. 
Nyitva tartás: H-P 10-16      Tel: 36 1 426-7740    

www.terraessencia.hu


