
магія ефірних олій
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ЯКІСТЬ ДІЯ, ЕФЕКТ, 

ЕМОЦІЯ

ПРАВИЛЬНЕ 

ВИКОРИСТАННЯ
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Чисті без домішок 

100% натуральні ефірні олії
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Ефірна олія лаванди

Аромат, напрямок
Свіжий солодкий з деревними 

нотками

Дія, ефект
 Надає заспокійливу дію

 Усуває безсоння

 Знімає напругу

Емоція, стан
Релакс та спокій

Вплив на сфери життя
Творчість
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Ефірна олія тим'яну

Аромат, напрямок
Теплий пряно - трав'яний 

з солодкими нотками

Дія, ефект
 Підвищує опірність організму

 Зміцнює імунітет

 Надає антиоксидантну дію

Емоція, стан
Тепло та затишок

Вплив на сфери життя
Оселя
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Ефірна олія чайного дерева


Аромат, напрямок
Камфорний терпкий 

з озоновими нотками

Дія, ефект
 Очищає та відновлює

 Полегшує нежить та прояви 
застуди

 Підвищує імунітет

Емоція, стан
Очищення та комфорт

Вплив на сфери життя
Здоров'я
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Ефірна олія м'яти садової


Аромат, напрямок
Свіжий трав'яний з нотками 
ментолу

Дія, ефект
 Надає освіжаючу дію

 Покращує настрій

 Підвищує розумову 
активність

Емоція, стан
Свіжість та прохолода

Вплив на сфери життя
Відпочинок
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Ефірна олія грейпфрута


Аромат, напрямок
Свіжий гіркий з цитрусовими 
нотками

Дія, ефект
 Підвищує настрій

 Покращує стан шкіри

 Очищає та підвищує тонус

Емоція, стан
Позитивний настрій 

та відчуття задоволення

Вплив на сфери життя
Любов



09

Ефірна олія апельсину


Аромат, напрямок
Свіжий солодкий з цитрусовими 
нотками

Дія, ефект
 Підвищує працездатність

 Відновлює енергію

 Очищає та стимулює

Емоція, стан
Енергія та активність

Вплив на сфери життя
Кар'єра
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Ефірна олія лимону


Аромат, напрямок
Гіркий зелений з озоновими 
нотками

Дія, ефект
 Покращує настрій

 Очищає та освіжає

 Підтримує дихальну систему

Емоція, стан
Бадьорість та сила

Вплив на сфери життя
Гармонія



11

Ефірна олія кедру


Аромат, напрямок
Насичений теплий з деревними 
нотками

Дія, ефект
 Омолоджує та відновлює

 Покращує самопочуття

 Гармонізує і надає сил

Емоція, стан
Баланс та рівновага

Вплив на сфери життя
Краса
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Базова олія кісточок кавуна


Аромат, напрямок
Нейтральний

Дія, ефект
Підходить для догляду 

за будь-якою шкірою

Має живильну, зволожуючу, 
захисну та регенеруючу дію

Прискорює ріст волосся та нігтів


Вплив на сфери життя
Краса
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Сфери застосування

MASSAGE
 3-5 крапель ефірної олії + 10-20 

крапель базової олії 

PERFUME
 2-3 краплі ефірної олії + 5-10 

крапель базової олі

AROMA
 2-4 краплі ефірної олії


 Аромадифузор або аромалампа


CARE
 1-2 краплі ефірної олії + 5-10 
крапель базової олії або 2-3 мл 

крему 

 3-5 крапель ефірної олії + 
шампунь

BATH
 3-5 крапель ефірної олії + 10-20 

крапель базової олії або 3-5 мл 
меду, молока або 3-5 г морської 

солі

Ефірні олії за швидкістю впливу перевершують більшість дієтичних 

добавок та косметичних засобів, та дозволяють отримати відчутний результат за короткий час
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Ефірні олії для подорожей

#Джетлаг #Закачування #Безсоння #Тепловий_удар #Свербіж #Спека  

#Укуси_комах #Синці #Сонячні_опіки #Аерофобія #Бактерії 
ЛАВАНДА

#Простуда #Бактерії #Укуси_комахТИМ'ЯН

#Рани #Укуси_комах #Забиття ЧАЙНЕ ДЕРЕВО

#Аерофобія #Сонячні_опіки #Джетлаг #Спека #Закачування #Укуси_комах #СвербіжМ'ЯТА

#Підвищення_опірності_організму #Джетлаг #Запалення ГРЕЙПФРУТ

#Нормалізація_сну #ДжетлагАПЕЛЬСИН

#Бактерії #Джетлаг #Забиття #Закачування  #Активація_уваги
ЛИМОН

#Застуда #Запаморочення #Нудота #МігреньКЕДР
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Розмаїття відчуттів в одній краплі
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Емоції, якими можна не тільки жити 

та керувати, але і створювати



