
TerraEssencia

N Ő I  E G Y E N S Ú L Y

A civilizációs betegségek sorában nem szoktuk külön kiemelni a hölgyeket érintő 
problémákat, pedig sajnos nagyon előkelő helyet foglalnak el. 

A környezeti terhelések, a táplálékkal, a kozmetikai, és tisztító szerekkel 
a szervezetbe jutó hormonszerű anyagok, a szervezetben zajló kisebb-nagyobb 
gyulladások, vagy éppen a mindennapi tartós stressz, könnyedén kibillenti az 

amúgy is kényes női hormonegyensúlyt. Ennek tünetei szinte minden második 
hölgy életét megkeserítik kisebb-nagyobb mértékben.

Hogy milyen problémákat alakítanak ki? Csak néhány közülük:

menstruációs zavarok

rendszertelen, fájdalmas, görcsös, 
vagy darabos vérzés

visszatérő nőgyógyászati fertőzések, 
gyulladások

csökkent nemi vágy

csökkent stressz tűrő képesség

gyengeség, kimerültség, erőtlenség

memória zavarok, alvás zavarok

nőgyógyászati ciszták (mellben, méh, 
vagy petefészek területén)

pattanások, szőrösödés, hajhullás

érzelmi ingadozások, 
ingerlékenység 

szorongás depresszió 

ödémák kialakulása

testsúlygyarapodás, hasi, 
csípőtáji hízás

immungyengeség, allergiára való 
hajlam erősödése

emésztési zavarok

hőhullámok, kellemetlen izzadás

 
A női egyensúly 

visszaállításában nagy 
segítségünkre lehet a tisztán 

növényi esszencia keverék, ami 
kifejezetten hölgyeknek összeállított 

illóolajokkal segíti a kellemetlen tünetek 
legyőzését. Egyedi illatával elősegíti

a nyugalomérzetet. Összetevői 
tudományosan igazolt módon, több 

fronton fejtik ki hatásukat. 



oldja a menstruációs görcsöket, és 
a megkeményedett izmokat
enyhítheti a változókori panaszokat, 
a hőhullámokat
gyulladáscsökkentő hatású, és gátolja 
a fertőzések kialakulását
segíthet a női fertőzések leküzdésében
gátolja a vírusok, baktériumok, és
gombák szaporodását 

Tisztán növényi illóolajok /Muskotály zsálya, Pacsuli, Bergamont, Ilang-Ilang, Fahéj, 
Labdamun, Vetiver, Hawai szantál, Rózsafa, Jázmin, Vad narancs, Szegfűszeg, Eukaliptusz, 

Rozmaring esszenciális olajok, kakaóbab, és vanília kivonat/ E vitamin komplex 

Összetevők:

Figyelmeztetés: Az összetevőkkel szembeni érzékenység bőr irritációt okozhat. Kerülje a szembe jutást.
Ha szembe kerül, soha ne vízzel, inkább étkezési olajjal próbálja kimosni! Gyermekek elől elzárva tartandó,

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!

MIÉRT JÓ A NŐI EGYENSÚLY KÜLÖNLEGES ILLÓOLAJ 
ESSZENCIA KEVERÉK?

hangulatjavító, csökkenti a feszültséget
ellazítja az idegrendszert
enyhíti a stresszt, a szorongást, és 
a depresszió tüneteit
megteremtheti a belső az egyensúlyt

fokozza az életkedvet, segít legyőzni 
a melankóliát
nyugtatja a frusztráció okozta 
ingerültséget
csillapítja a zaklatott gondolatokat

Használja nyakra, csuklóra fújva parfümként.  ∙  Használjunk 1-2 cseppet tenyerünkben, 
dörzsöljük össze, és lélegezzük be mélyen. Vigyázat, a szemet ne érje az olaj! 

Masszázsolajhoz keverve, erotikus, vagy kényeztető masszázshoz.  ∙  Fertőzések 
csökkentésére fújjon belőle az intimbetétre, és helyezze az alsóneműbe. 

Felhasználási lehetőségek

Szaglópályákon felszívódva erőteljes hatást gyakorol az agy limbikus rendszerén keresztül 
az idegrendszer, a belső szervek, és a hormontermelő mirigyek működésére. 

Bőrön keresztül, vagy helyileg a nyálkahártyákon keresztül a véráramba jutva gátolja 
a kórokozó mikroorganizmusok szaporodását. Jelentős gyulladás gátló tulajdonságának 

köszönhetően segíti az immunvédekezést, és javíthatja a sejtmegújulást.

Az illóolajok a vérárammal az idegrendszerbe jutva közvetlenül befolyásolják annak 
működését. Szerepük lehet a hangulatok harmonizálásában, a megnyugvás, az emlékezés, 
és az elengedés segítésében. Képesek javítani a psziché hogylétét, ezzel erősítik a szervezet 

fizikai, és egészségi állapotát. 

Hogyan hat?

Érzelmi hatása:

összetevői segíthetik a női hormonok
egyensúlyának visszaállítását 
érzéki hatású, fokozhatja a nemi vágyat
segítheti a nőiesség megélését, oldja 
a gátlásokat
enyhítheti a hangulatingadozást, és 
a premenstruációs tüneteket
serkenti az immunvédekezést
kalória-, glutén-, tej-, szója és adalékszer-
mentes teljesen természetes segítség
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