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Manapság a hölgyek körében az egyik legkomolyabb problémát 
a pajzsmirigy működési zavarai okozzák. 

Minden működési probléma, ami a pajzsmirigyet érinti, az általa termelt hormonok 
elválasztási zavarában jelentkezik.  Az itt termelt hormonokról tudni kell, hogy 

a szervezet minden sejtjére hatással vannak. 

Befolyásolják az emésztőrendszer, és az idegrendszer működését, 
a testhőmérséklet szabályzását, hatással vannak a vérkeringésre, a csontképzésre, 

a koleszterin, és kalcium anyagcserére, a nemi hormonok, és a kortizol 
termelődésére. Ezen kívül kiegyensúlyozza a vércukor-, és a vérzsír szintet, 

serkentik az immunfolyamatokat, és még sorolhatnánk. 

Ennek megfelelően a pajzsmirigy működési zavarainak igen 
változatos tünetei lehetnek: 

egész hajas fejbőrt érintő hajhullás

indokolatlan testsúlygyarapodás, vagy 
csökkenés

csontritkulás, már fiatal korban is

magas koleszterinszint

hangulatingadozások, depresszió

stressz tűrő képesség csökkenése

meddőség, menstruációs problémák

cukor háztartásbeli zavarok

vérnyomás, és szívritmus zavarok

 
A pajzsmirigy hormonok működési 
zavarainak oka lehet:

• a pajzsmirigyben megjelenő göb/göbök
• a pajzsmirigyben megbúvó mikrobák       
   miatt kialakuló gyulladás
• az egyre gyakrabban megjelenő 
   autoimmun gyulladás 
• vagy a nyomelem, és vitaminhiány
   miatt  csökkent hormontermelés

A pajzsmirigy hormonális 
működésének visszaállításában 
fontos segítségünkre lehetnek 
a megfelelő mozgás és diéta 
mellett, az illóolaj esszenciák, 
melyek tudományosan igazolt 
módon, több fronton fejtik ki 

hatásukat. 



segítheti  a testsúly optimalizálását
csökkentheti az ödémákat test szerte
javítja a szervezet immunvédekezését 
véd a visszatérő fertőzésekkel szemben 
illóolaj összetevői erőteljes vírus,
baktérium és gombaölő hatással bírnak
támogatja az egészséges keringést
antioxidánsként védi a szervezetet 
a külső károsodásoktól

javíthatja a szervezet inzulin válaszát
zsírégető hatással bír
csökkentheti az édes utáni sóvárgást
csökkentheti a vér koleszterin szintjét
csökkenti a gyulladásokat
segítheti a sejtek megújulását
kalória-, glutén-, tej-, szója és adalékszer-
mentes, teljesen természetes segítség

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!

MIÉRT JÓ A PAJZS KÜLÖNLEGES ILLÓOLAJ ESSZENCIA KEVERÉK:

támogatja a pozitív hangulatot, 
csökkenti a stresszt,
kellemes közérzetet biztosít, 
frissítő, stimuláló hatású,
nyugtató, kedélyjavító, feszültség- 
és görcsoldó hatású, 
segít leküzdeni a félelmet, és 
a szorongás tüneteit

ÉRZELMI HATÁSA:
átmelegíti a testet és a lelket
elűzi a rosszkedvet,
bátorít,
fokozza a tisztánlátást, éberséget, 
segíti leküzdeni a bizonytalanságot, 
és kisebbrendűségi komplexust

Felhasználási lehetőségek
Szaglópályákon felszívódva erőteljes hatást 

gyakorol az agy limbikus rendszerén 
keresztül a belső elválasztású mirigyek 

működésére, és így a hormontermelésre is. 

A bőrön keresztül a véráramba jutva 
gátolja a kórokozó mikroorganizmusok 
szaporodását, jelentős gyulladás gátló 

tulajdonsága miatt segíti az immunvéde-
kezést, és javítja a sejtmegújulást

Hogyan hat?

Tisztán növényi illóolajok /Tömjén, Mirha, Indiai citromfű, Szegfűszeg, Gyömbér, 
Borsmenta/ E vitamin komplex 
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Nyakra fújva parfümként, naponta 
legalább 3 alkalommal, hogy egész nap 
stimulálja a szaglóhámon keresztül az 

idegrendszert.
 Fogyassza a pajzsmirigy cisztás, göbös, 

vagy gyulladásos elváltozásainál 
(3x1 fújás 1 pohár vízbe)!

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

mélyen Vigyázat, a szemet 
ne érje az olaj!

Reggel-este 1-1 fújásnyi mennyiséget 
oszlasson el a pajzsmirigy területén.


