
Forever™ Essential Oils – Lavender  
Kľud a relax.

Levanduľa je mimoriadne silná rastlina s bohatou históriou, ktorá siaha až 
do starovekého Ríma a Grécka. Využitie tejto nádherne aromatickej rastliny 
nájdeme aj v biblických textoch, kde bola použitá spolu s aloe, korením a 
bylinkami pri príprave chrámov na náboženské obrady.

Výrazná, jemná aróma produktu Forever Essential Oils Lavender vyvoláva 
pocity pokoja a relaxácie. Levanduľa použitá vo Forever Essential Oils 
Lavender, je pestovaná a zberaná v Bulharsku kvôli ideálnemu podnebiu 
a pôde. Obsahuje vysoké hladiny linlayl acetátu, ktorý dodáva levanduli 
ovocnú sladkú arómu a vysokú hladinu terpénov.

Zažite upokojujúci účinok levanduľového éterického oleja na vlastnej koži 
zriedením s nosným olejom (Carrier oil) v dlani. Vdýchnite hlbokú kvetinovú 
arómu, potom si zmesou potierajte spánky a zápästia. Levanduľový olej 
Forevers je tiež perfektný na použitie v difúzeri. Skúste pridať pár kvapiek 
dpred spaním, aby ste vyvolali pocity relaxácie po dlhom dni a pripravili 
svoje telo a myseľ na pokojný spánok.

Keď si doprajete arómu Forever Essential Oils Lavender, čuchové receptory 
umiestnené v zadnej časti nosnej dutiny pošlú informácie do vášho 
limbického systému, čo podporuje emócie a pamäť.

Esenciálne oleje Forever sa extrahujú z starostlivo vybraných plodín 
predovšetkým pomocou parnej destilácie a lisovania za studena. Každý 
éterický olej sa extrahuje z určitej časti rastliny vrátane kvetov, plodov, 
semien, listov a dokonca aj kôry a koreňov. Výsledkom je najčistejšia 
botanická esencia prírody, zozbieraná špeciálne pre vás.

FAKTY
• Podporuje upokojenie a relaxáciu

• 100% čistý olej z lavandule lekárskej (Lavandula angustifolia)

• Perfektný na lokálne použitie aj do difúzora

• Vhodný na kombináciu s ostatnými olejmi

OBSAH
15 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
2 až 4 kvapky zrieďte vodou, nosičom (Carrier oil) 

alebo krémom na lokálne alebo aromatické použitie.

CERTIFIKÁTY 
kóšer

INGREDIENTS 
Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil.
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ESENCIÁLNE OLEJE

bezlepkový        vhodný pre vegetariánov       vhodný pre vegánov


