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T E S T Ő R

Már kicsi gyermekkorunktól megtanuljuk, hogy milyen fontos a különféle 
kórokozókkal szembeni védekezés. Tudjuk, hogy milyen könnyen terjednek a légúti 

betegséget okozó mikrobák, tudjuk, hogy milyen kellemetlen tünetei vannak, ha 
az élelmiszerekkel, vagy piszkos kézzel a bélrendszerünkbe kerülnek a baktériumok, 

vírusok, és azt is megtapasztaltuk már, hogy milyen ijesztő tud lenni, 
ha a sérült bőr elfertőződik. 

Persze a betegséget okozó élősködők számtalan helyen tudják 
megkeseríteni a mindennapjainkat:

Kialakíthatnak légúti tüneteket, 
orrfolyást, torokfájást, köhögést, arc-, és 
orrmelléküreg gyulladást, 

Megtelepedhetnek a bélrendszerbe 
hasfájással, puffadással, hasi görcsökkel, 
vagy éppen hányással, hasmenéssel 
keserítve meg a napjainkat.

Rendkívül gyakoriak a felfázásos 
panaszok, a sűrű, vagy éppen a csípő, 
fájdalmas vizeléssel.

Esetleg beszélhetünk a csúnya 
felülfertőzött bőrbetegségekről.

De hogyan tudunk védekezni ellenük? Nos, ez nem ördöngösség!

• Meg kell gátolnunk, hogy a környezetükbe lévő kórokozók 
   elszaporodhassanak

• Meg kell erősítenünk a szervezetünk immun-
   védekezését, hogy minél kevéssé legyünk
   fogékonyak a mikrobatámadásokra

• Meg kell akadályoznunk, hogy 
   a kórokozók bejussanak, és 
   elszaporodhassanak 
   a szervezetünkben

Az immunrendszerünk 
megerősítésére, illetve 

a kórokozó mikrobák bejutásának, 
és elszaporodásának gátlására 

komoly segítségünkre lehetnek 
az illóolaj esszenciák, melyek 

tudományosan igazolt módon, 
több fronton fejtik ki hatásukat. 



Védő tulajdonságaival megakadályozhatjuk 
a fertőzések kialakulását, gyulladások
kialakulását

Összetevői erőteljes baktérium, vírus, 
és gombaölő tulajdonságúak

Fokozza a vérellátást, melegítő hatású 

Kiválóan alkalmazhatjuk bőrparaziták, 
rovarok elűzésére

Emésztésjavító, szélhajtó, és görcsoldó
tulajdonságú 

Tisztán növényi illóolajok /Vad narancs, Szegfűszeg, Fahéj, Eukaliptusz, 
Rozmaring, Teafa/ 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 óráig!

MIÉRT JÓ A TESTŐR KÜLÖNLEGES ILLÓOLAJ 
ESSZENCIA KEVERÉK?

elősegíti a pozitív hangulatot 
enyhíti az önbizalomhiány érzését, 
feltölt optimizmussal
illat aromái frissítenek, stimulálnak,
nyugtatnak 
hatóanyagai feszültség- és görcsoldó 
hatásúak 

segít leküzdeni a félelem, és a szorongás
tüneteit
átmelegíti a testet és a lelket
segíti leküzdeni a bizonytalanságot, 
és kisebbrendűségi komplexust

Ápolja ezzel az olajjal a sérült bőrterület környékét, egészen a sebszélekig! • Fújjon 
a mellkas, has, gyomor, vagy a talp területére, és dörzsölje el! Ezt ismételje meg naponta 

többször az immunrendszer stimulálása érdekében! • Arc-, orr-, és homloküreg 
gyulladásnál finoman masszírozza be az arc megfelelő pontjaira! • Használjunk 1-2 cseppet 

tenyerünkben, dörzsöljük össze, és lélegezzük be mélyen. Vigyázat, a szemet ne érje 
az olaj! • Ha szájüregi fertőzése, aftái, torokfájása, vagy köhögése van, fújjon belőle 

2 nyomásnyit kb. 1 dl. vízbe, és azzal öblögessen naponta többször! • Fogyassza 
emésztőszervi, légzőszervi, vagy húgyúti fertőzéseknél (3x1 fújás 1 pohár vízben 

elfogyasztva)! • Alkalmazza masszázsolajhoz keverve a bőrbe masszírozva, 
főként a narancsbőrös területen! 

Felhasználási lehetőségek

Hogyan hat?

Érzelmi hatása:

Immunerősítő, fokozza a szervezet
ellenálló képességét

Belsőleg használva segít, a már meglévő
fertőzések felszámolásában test szerte

Támogatja a méreganyagok kiürülését 

Az egyik legtöbb módon 
felhasználható olaj

Kalória-, glutén-, tej-, szója és adalékszer-
mentes, teljesen természetes segítség

Az illóolajok a szaglóhámon, a bőrön, vagy a bélrendszeren keresztül a véráramba jutva 
gátolják a kórokozó mikroorganizmusok szaporodását. Jelentős gyulladás gátló 

tulajdonságainak köszönhetően segítik az immunvédekezést, és javíthatják a sejtmegújulást.
Idegrendszerre gyakorolt pozitív hatásával javítja a hangulatot, ezzel erősítik 

a szervezet fizikai, és egészségi állapotát.
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