
Olejki eteryczne są skutecznym środkiem oczyszczającym 
przestrzeń z bakterii  i wirusów.
Rośliny wytwarzają substancje lotne m.in po to, aby chronić 
się przed owadami, drobnoustrojami i innymi, szkodliwymi 
czynnikami zewnętrznymi. My także możemy skorzystać  
z tej naturalnej tarczy ochronnej, rozpylając olejki eteryczne  
w pomieszczeniach, w których przebywamy. 
Można także skropić szalik, kołnierzyk lub kawałek surowego 
drewna, ceramiki, suchą szyszkę i wdychać wybrany olejek. 
Oczyszczamy przy tym układ oddechowy i krwionośny 
regulujemy układ hormonalny, wzmacniamy odporność,  
przyspieszamy proces zdrowienia, poprawiamy nastrój. 
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Łupież - użyj 5 kropli olejku z geranium, rozmarynu, lawendy i dodaj do 
3 łyżek bezzapachowego oleju. Wmasuj w skórę głowy i pozostaw na 10 
minut. Umyj głowę łagodnym szamponem. 
Rzadkie włosy - zrób wcierkę do skóry głowy z olejkiem rozmarynowym 
i mięty pieprzowej z sokiem z cytryny  (blond) lub kawy (brunet) 
albo naparem z pokrzywy. Dodaj też olejek z rozmarynu do swojego 
szamponu do włosów. 

Nieregularna miesiączka - aromatyzuj się olejkiem szałwii lekarskiej 
lub muszkatołowej, możesz skropić nim biżuterię, apaszkę, wąchać 
bezpośrednio z butelki, przykładać waciki z kroplą olejku do jajników.
 

Zahamowanie apetytu - mięta pieprzowa, majeranek, grejpfrut, 
tymianek to olejki, które wstrzymują apetyt. Sprawdź, który najlepiej 
zadziała na Ciebie i wdychaj,  kiedy np. czujesz głód pomiędzy posiłkami.

Zmarszczki - dodaj kilka kropli wybranych olejków: kadzidłowiec, mirra,  
cedr, geranium, sandałowiec do kremu, oleju kokosowego albo masła 
shea. Wszystkie z nich działają  na skórę konserwująco. W starożytności 
używano ich do mummifikacji zwłok. Dodatkowo warto dodać także 
olejek różany i neroli, które pobudzają naturalne procesy tworzenia się 
kolagenu w skórze.
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Odświeżacz lodówki, pochłaniacz zapachów - dodaj kilka kropli 
drzewa herbacianego na wacik i połóż go w dowolnym miejscu w 
lodówce. Wyczyść powierzchnię lodówki z wodą z olejkiem z cytryny, 
mandarynki, bergamotki, grejpfruta lub innego ulubionego cytrusa.

Siniaki - użyj olejków eterycznych jako gorący okład we wspomaganiu 
leczenia siniaków lub innych stłuczeń. Dodaj 5 kropli olejku z lawendy  
i 5 kropli kadzidła do 100 mililitrów ciepłej wody i nasącz tym kompres. 
Przyłóż do siniaków, możesz zakleić plastrem, aby trzymało się skóry. 

Uspokojenie nadmiaru myśli przed snem - lawenda, majeranek. 
Przykład zastosowania: skropić poduszkę, spryskać pościel wcześniej 
przygotowanym sprayem z olejku i alkoholu lub solubilizatora (np. 
wody i mąki z tapioki). 
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MIRT, GREJPFRUT, SANDAŁOWIEC
Mirt jest orzeźwiający, klaruje i wycisza 
rozbiegany umysł. Grejpfrut poprawia nastrój 
i dodaje energii, a sandałowiec równoważy, 
inspiruje, dodaje chęci do działania i wpływa na 
głębokie aspekty świadomości. 
Olejek 5 ml - 49 zł 

IRYS, LIŚĆ HO, LAWENDA
Lawenda, liść Ho oraz irys dają siłę, moc i spokój, 
aby pozostawić za sobą skomplikowane myśli 
oraz przytłaczające doświadczenia. Esencje tych 
roślin pomagają otworzyć się na nowy początek 
oraz dodają inspiracji.  
5 ml - 49 zł
 

ZOBACZ BOGATĄ OFERTĘ POZOSTAŁYCH
TERAPEUTYCZNYCH OLEJKÓW NA

YOGA FLOW

ODPUSZCZENIE

ZIELONA MANDARYNKA
Znana jest z właściwości kojących dla układu  
nerwowego, wspomaga prawidłowe funkcje 
trawienne i dobre krążenie krwi.
Można także stosować go do oczyszczania skóry 
oraz powierzchni w domu. 
Olejek 5 ml - 38 zł
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Zanim zdecyduję się na korzystanie z farmaceutyków, 
staram się wykorzystać dostępne naturalne metody. 
Czuję się bezpiecznie, bo zawsze mam ze sobą 
podstawowy zestaw olejków, które mają szerokie 
spektrum działania, przeciwbólowego, antybakteryjnego, 
odstraszającego owady czy łagodzącego ukąszenia. 

Czy wiesz, że w jednej kropli olejku różanego 
znajdziemy esencję około 80 różanych kwiatów?
Wyobraź sobie ile cennych substancji może 
wchłonąć się w skórę, regenerując ją, nadając 
jej elastyczność i równowagę. Już w starożytności 
wykorzystywano moc olejków do wstrzymywania 
procesów starzenia się skóry, balsamowania ciał 
w procesie mummifikacji. Nasze włosy i skóra głowy 
też je kochają!

Olejki eteryczne mogą pomóc wywoływać pożądane 
reakcje emocjonalne, ponieważ oddziałują one 
bezpośrednio na nasz mózg zarówno poprzez zapach, 
jak i skład chemiczny decydujący o ich właściwościach. 

Jeśli zdamy sobie sprawę z wpływu wdychanych przez nas 
syntetycznych środków czystości, często drażniących  
i uczulających, zaczynamy się zastanawiać czy uda się 
je jakoś zastąpić. Możemy wziać sprawy w swoje ręce  
i przygotować spray do czyszczenia z wody, oliwy, octu 
oraz olejków eterycznych. 

DLACZEGO WARTO?DLACZEGO WARTO?ODBIERZ TWÓJ 
DARMOWY E-BOOK

WWW.VERDESANA.PL/POCZUJ-MOC

Poznaj praktyczne sposoby na wykorzystanie olejków 
eterycznych i zacznij świadomie korzystać z ich 
cennych właściwości.  
Ten e-book to zbiór wielu dobrych pomysłów, które 
pomogą Ci zacząć wprowadzać olejki do codziennego 
użytku. Z czasem inspiracje będą przychodzić do 
Ciebie prosto z esencji roślin. 
Skontaktuj się ze mną, jeśli potrzebujesz pomocy  
w wyborze olejku.



 Julia Sobecka 
info@verdesana.pl  

+48 732 597 522
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