
PRO ZDRAVÍ, RADOST A KRÁSU



Tato dárková sada obsahuje:

Výživový doplněk esenciální olej Mandarinka tanžerina
Plus Oil (Tangerine +) 5ml
a 3x domácí šumivka do koupele.

Doporučené použití:

Během dne si slaďte vodu omamnou chutí mandarinky.
Přidáním několika kapek do vody se lépe plní denní pitný
režim a dodává se tělu dostatek přírodního vitamínu C,
který pomáhá chránit tělo před volnými radikály.

Večer si vychutnejte šumivou koupel se svou oblíbenou
esencí. Kápněte 3 – 5 kapek esenciálního oleje na
šumivku a přidejte do koupele.

Cena: 390 Kč

Nezapomenutelný aroma požitek z koupele



Tato dárková sada obsahuje:

Výživový doplněk esenciální olej Pomeranč Plus Oil 5ml
a 1 x elegantní dřevěný aroma šperk (osobní difuzér)
materiál : dřevo, obojková obruč - postříbřená, neobsahuje nikl

Doporučené použití:

Na dřevěný přívěsek Aroma šperku kápněte svoji aktuálně
oblíbenou esenci, zafixujte kapkou mastného oleje, nechte
vůni působit a vychutnávejte si své vyladění.

Během dne si pochutnávejte na vodě s příchutí pomeranče,
který se vyznačuje vysokým obsahem přírodního vitamínu
C, nezbytného pro ochranu těla před volnými radikály.
Stačí přidat kapku oleje do sklenice a při lít vlažnou vodu.

Cena: 390 Kč

Originální Aroma šperk



Aromalázně ve vaší koupelně po celý rok

Tato dárková sada obsahuje:

Základní Bath&Shower Gel - jedinečné
1 00% přírodní složení

Esenciální olej Citronová tráva
(Lemongrass) - 5ml,
Esenciální olej Levandule - 5ml,
Esenciální olej Grapefruit - 5ml,
peelingovou rukavici a dárkovou
taškuYoungLiving.

Doporučené použití:

Připravte si své osobní luxusní lázně
přidáním jedné z esencí do tohoto
základního sprchového a koupelového
gelu a hýčkejte se.

Citronová tráva podpoří lymfatický
systém, Levandule je blahodárná na
pokožku a Grep pomůže s vyrovnáním
množství vody v těle.

Pravidelně používejte peelingovou
rukavici k odstranění odumřelých
kožních buněk, dokonalou pomůcku pro
vyhlazení vaší pleti .

Cena: 1 560 Kč

Jakých dalších blahodárných účinků si
budete moci dopřát díky těmto

esenciálním olejům zjistíte v našem
ESENCIÁLNÍM HERBÁŘI i či v

osobních zkušenostech, které jste nám
zaslal i .

To vše na webu českého sdílení o
olejích Young Living:

www.rozvonsvojidusi.com



Tato dárková sada obsahuje:

pastu Thieves Aroma Bright, ústní vodu Thieves Fresh Essence Mouthwash, zubní nit Thieves a
kosmetickou taštičku l imitované edice

Doporučené použití:

Rozmazlujte vaše zuby, dásně, celá ústa těmito velmi účinnými pomocníky. Budete tak i vy moci
oslňovat zářivým úsměvem. Dopřejte si prostředky zubní hygieny bohaté na esenciální oleje z
hřebíčku, skořice, citronu, rozmarýnu a eukalyptu. Tyto byliny tradičně bývaly součástí babských rad
pro péči o ústní dutinu.

Cena: 1 1 80 Kč

Vláčné, vyživené rty přímo k nakousnutí : -)
Tato dárková sada obsahuje:

Tato exkluzivní troj ice balzámů na rty – balzám Skořice-Máta
(Cinnamint), Levandule (Lavender) a Grapefruit – je skvělým
dárkem, který každého potěší.

Doporučené použití:

Skvělý pocit na svých rtech, které zůstanou přes zimní
období chráněné nejen díky esenciálním olejům v balzámech
obsažených, totožných s názvem, ale také díky olej i ze
semínek z kustovnice čínské. V zimě si uži jte svěží skořici s
mátou a Levanduli při větrném počasí a na jaře se můžete
naladit na přicházející slunečné dny šťavnatým grepovým
balzámem.

Cena: 550 Kč

Jakých dalších blahodárných účinků si
budete moci dopřát díky těmto

esenciálním olejům zjistíte v našem
ESENCIÁLNÍM HERBÁŘI i či v

osobních zkušenostech, které jste nám
zaslal i .

To vše na webu českého sdílení o
olejích Young Living:

www.rozvonsvojidusi.com

Zářivý a zdravý úsměv, kterým okouzlíte



Purification™ 5 ml

R. C.™ 5 ml*

DiGize™ 5 ml*

PanAway™ 5 ml

Stress Away™ 5 ml

Exkluzivní domácí aroma "lékarnička"

*může být nahrazeno jiným esenciálním olejem v rámci Flexi oi l systém - záleží na momentální skladové dispozici.

Difuzér Dew Drop (kapka rosy)

2 samostatné 60ml sáčky nápoje NingXiaRed®

další užitečné pomůcky jako vzorky, lahvičky 2 ml, 1 x roll-on atd.

Doporučené použití:

Tato sada je sestavená tak, aby zajisti la potřeby tzn. přírodní domácí lékárničky. Doma vám budou pomáhat ty

nejoblíbenější esenciální oleje.

Navíc, díky difuzéru, si účinky esenicálních olejů budou moci užívat všichni členové domácnosti, včetně těch

čtyřnohých. Ti, kteří mají doma koberce, difusér ocení z důvodu ošetření prostoru před roztoči a bakteriemi.

Tento vodní difuzér je velmi tichý a je tedy ideální pro večerní chvilky, především při usínání (sám se vypne). Dětem

se velmi líbí, protože jim pomáhá ulevovat v období nachlazení (např. směsí R.C.) a také ještě vypadá jako "zuřící"

sopka. Pár dinosaurů kolem něj a je to moc hezký doplněk do dětského pokojíku.

Více se o účincích jednotl ivých esenicálních olejů dozvíte na webu www.olejovestesti .com.

Cena: 1 71 , 52 EUR (cca 4 900 Kč) + poštovné

NAVÍC k této sadě dostanete od nás dárky v hodnotě 850 Kč:
POUKÁZKA v hodnotě 300 Kč na PRAKTICKÝ WORKSHOP k této sadě - jak efektivně a prakticky
používat esenciální oleje ze sady Premium - hezky prakticky s příklady z praxe
SADA BALZÁMŮ v hodnotě 550 Kč.

Tato dárková sada Premium obsahuje:

11 esenciálních olejů:

Lavender™ (levandule) 5 ml

Peppermint™ (máta peprná) 5 ml

Lemon™ (citron) 5 ml

Frankincense™ (kadidlo) 5 ml

Copaiba™ (kopaiva) 5 ml*

Thieves™ 5 ml



kůra na měsíc

kůra na měsíc
Tato dárková sada obsahuje:

1 x výživový doplněk esenciální olej Citrón Plus Oil (Lemon+) 5ml /1 5 ml
1 x výživový doplněk esenciální olej Máta peprná Plus Oil (Peppermint+) 5ml /1 5 ml

Cena: 590 Kč (balení 5 ml) - kůra na 3 měsíce
1 290 Kč (balení 1 5 ml) - kůra na celý rok

Novoroční příjemná očista. Dočista!
DUO Citron +Máta

Citron

fyzický účinek: promáhá zbavovat tělo toxinů
a jiných usazenin (např. z kosmetiky, jídla),
čistit krev, vyrovnávat PH v těle, stimulovat
imunitiní systém

účinek na emoce: podporuje odvahu, utišuje
"vnitřní hlasy" v naší hlavě, rozptyluje zmatek
a mírní starosti , osvěžuje mysl

Doporučené použití:

užívat DOPOLEDNE

zvolte jeden ze způsobů použití

VNITŘNĚ: 2 kapky (např. do vody 0,5 l)
NA POKOŽKU: nanést 2 kapky na chodidla
INHALACE: inhalovat 1 kapku z dlaní

Máta

fyzický účinek: pomáhá vyplavovat toxiny z
krve do moči, podporovat správné zažívání,
pomocník při chřipce a horečce a při
bolestech

účinek na emoce: podporuje nervovou
činnost - zvyšuje koncentraci a snahu,
osvěžuje a pomáhá při duševní únavě,
rozvíjí v nás toleranci

Doporučené použití:

užívat ODPOLEDNE
zvolte jeden ze způsobů použití

VNITŘNĚ: 1 kapku (např. do vody do 1 l)
NA POKOŽKU: nanést 1 kapku na chodidla
INHALACE: inhalovat 1 kapku z dlaní

*může být nahrazeno jiným esenciálním olejem v rámci Flexi oi l systém - záleží na momentální skladové dispozici.

Difuzér Dew Drop (kapka rosy)

2 samostatné 60ml sáčky nápoje NingXiaRed®

další užitečné pomůcky jako vzorky, lahvičky 2 ml, 1 x roll-on atd.

Doporučené použití:

Tato sada je sestavená tak, aby zajisti la potřeby tzn. přírodní domácí lékárničky. Doma vám budou pomáhat ty

nejoblíbenější esenciální oleje.

Navíc, díky difuzéru, si účinky esenicálních olejů budou moci užívat všichni členové domácnosti, včetně těch

čtyřnohých. Ti, kteří mají doma koberce, difusér ocení z důvodu ošetření prostoru před roztoči a bakteriemi.

Tento vodní difuzér je velmi tichý a je tedy ideální pro večerní chvilky, především při usínání (sám se vypne). Dětem

se velmi líbí, protože jim pomáhá ulevovat v období nachlazení (např. směsí R.C.) a také ještě vypadá jako "zuřící"

sopka. Pár dinosaurů kolem něj a je to moc hezký doplněk do dětského pokojíku.

Více se o účincích jednotl ivých esenicálních olejů dozvíte na webu www.olejovestesti .com.

Cena: 1 71 , 52 EUR (cca 4 900 Kč) + poštovné

NAVÍC k této sadě dostanete od nás dárky v hodnotě 850 Kč:
v hodnotě 300 Kč na PRAKTICKÝ WORKSHOP k této sadě - jak efektivně a prakticky

používat esenciální oleje ze sady Premium - hezky prakticky s příklady z praxe
v hodnotě 550 Kč.

Prohlášení: Tipy a způsoby použití esenciálních olejů zde uvedené mají jen informativní charakter a vychází z vlastních

osobních zkušeností. Nelze je zaměňovat za doporučení odborného lékaře. Vydavatel tohoto prospektu nenese žádnou

odpovědnost za případné škody a problémy způsobené špatným a neodborným použitím esenciálních olejů.



Dárková poukázka - AROMAKOUČINK

Rádi byste sobě nebo svým blízkým nadělili voňavý a zdravý dárek, ale nejste si jistí,

který esenciální olej je ten pravý?

Líbí se vám zdravý životní styl? Chcete v něm podpořit vaše blízké?
Chcete esenciální oleje začít používat co nejefektivněji?

Pak je pro vás či vaše milované Aromakoučink tím pravým.
Připravil i jsme pro vás krásné dárkové poukázky.

Všechny dárky z tohoto katalogu si můžete objednat do 1 2.1 2.201 6 na:
mobil : 777 685 406, nebo emailu: info@olejovestesti.com

Více o jednotl ivých esenciálních olejích, jej ich kvalitě a použití najdete na: www.olejovestesti .com.
Ráda vám také poradím, jaký esenciální olej pro vaše milované vybrat. Neváhejte mě kontaktovat.

Krásné vánoční dny přeje Alena Urbancová

Kontakty:

Během hodinové konzultace s odborníkem na esenciální oleje proberete vše, co vás zajímá a trápí.
Na pomoc si vezme přístroj Zyto Compas, přístroj, který určí, který esenciální olej je pro tělo nejvíce

potřeba a bude mít tedy v těle největší užitek.
Aromakouč také může s klientem probrat jeho aktuální emoční situaci a pomoci najít souvislosti
projevující se na fyzickém těle.Cena poukázky navíc zahrnuje i esenciální olej, který kl ient s

koučem vyhodnotí jako nejpříjemnější. Množství tohoto oleje se bude odvíjet na podle jeho ceny
(min. 2 ml - max. 5 ml).

Jak Aromakoučink vypadá v praxi se můžete dočíst na naši úvodní stránce
www.rozvonsvojidusi.com v rozhovoru pro Žena.cz.

Cena poukázky: 800 Kč


