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21400001
FAMILY 

PHYSICIAN KIT  

. ®CPTG שמנים אתריים ותערובות שלהם בתקן בדרגה הטיפולית 10ערכה משפחתית הכוללת -  ערכת משפחה

הודות לדרכי השימוש המגוונות והתכונות הרבות של שמנים . ניתן בביטחון לשייך אותם לתכשירי עזרה ראשונה

.הערכה המשפחתית עוזרת לדאוג לכל בני המשפחה בחיי היומיום ובמצבים בלתי צפויים, אתריים

60200332
AROMATOUCH 

TECHNIQUE KIT

"'ארומה טאץ"ערכה טיפולית 

דלקת והפרעות במערכת העצבים , רעלים, לחץ: כגון, ממזערת את השפעתם של גורמים“ ארומה טאץ׳” שיטת 

שיטת מריחת שמנים זו משפיעה על . ומשפרת משמעותית את המצב הפיזי והנפשי כבר לאחר השימוש הראשון

 20-מה שעשוי לתרום לאיזון של מערכת העצביםערכה אחת מספיקה ל, כפות הרגליים והידיים, נקודות האנרגיה בגב

.מיושמת בקלות ואינה דורשת נסיון מקצועי קודם, השיטה היא פשוטה. טיפולים לפחות

60200330

INTRODUCTION 

TO ESSENTIAL 

OILS KIT 

ערכת היכרות עם ארומתרפיה

נענע , לבנדר: אנו ממליצים לכם על שלישיית שמנים אתריים, בתור צעד ראשון בהיכרות ממלכת הניחוחות הטיפוליים

וגם יאפשרו לכם ולמשפחה שלכם להכיר את התכונות , שלושת השמנים הללו הם גם הכי פופולריים. חריפה ולימון

. שמנים אתריים טהורים בדרגה טיפולית100%המדהימות של 

30010001Basil 

 שמן אתרי, (Ocimum basilicum)בזיליקום 

ריכוז ותשומת לב , מסייע לשיפור זיכרון• 

מעלה את כושר ההגנה מפני מתח ועומס יתר•

ידוע בתכונתו העוזרת להשיב חוש ריח אבוד•

מצנן עור מגורה•

.בעל השפעה חיובית על מערכת אנדוקרינית•



30020001Cassia
 שמן אתרי, (Cinnamomum cassia)קאסיה 

בקאסיה השתמשו במשך אלפי שנים בזכות . והוא מתאפיין בארומה נהדרת, קאסיה הינו צמח הדומה לקינמון

הקאסיה מסייעת למערכת העיכול ויש ביכולתה לתמוך גם במערכת החיסונית. הארומה שלה וסגולות המרגוע שבה

49350001Cardamom 

שמן אתרי, Cardamom ( Elettaria cardamomum)הל  

עוזר למנוע קלקולי קיבה•

שומר על בריאות מערכת העיכול•

מסייע לנשימה אחידה ולבריאות דרכי הנשימה•

עוזר להתמודד עם תחושת חוסר נוחות פתאומית בבטן•

.אנטיספטיות ותכונות להוצאת הליחה, דלקתיות-אנטי, מחטאות, בקטריאליות-בעל תכונות אנטי•

.תבלין טעים להכנת דברי מאפה ומזון•

30030001Cinnamon Bark

שמן אתרי , (Cinnamomum zeylanicum)קינמון 

. במיוחד בעונת ההצטננויות, הקינמון מסייע לחילוף חומרים בריא ומחזק את מערכת החיסון•

מוסיפים , לקינמון יש היסטוריה ארוכה של שימוש בבישול. מרבים להשתמש בשמן קינמון גם בהכנת שטיפות פה•

.מתאבנים ומשקאות חמים, אותו לקינוחים

30040001Clove 

בעלת  (Eugenol)חומצת ציפורן - מכיל את המרכיב העוצמתי -  שמן אתרי, (Eugenia caryophyllata)ציפורן 

.השפעה ממריצה

. לציפורן תכונות עוצמתיות נוגדות חמצון. משתמשים בשמן ציפורן בתור שמן עיסוי מחמם

טיפה אחת של שמן ציפורן מספיקה לניקוי השיניים . בבישול הציפורן מוסיף טעם לכל מאכל וקינוח וכך תורם לבריאות

.והחניכיים ולרענון הנשימה

30050001Cypress 

בריא . ניחוח נקי ומרענן בעל השפעה ממריצה ומרעננת-  שמן אתרי, (Cupressus sempervirens)ברוש מצוי 

. במיוחד עבור עור שמן

, לכן זהו שמן פופולארי לשימוש במצבים מתוחים, אך בו בזמן גם ממריץ, מרגיע את הנפש, הוא תורם לאיזון נפשי

.תקופות מעבר ומצבי שכול

30060001
Eucalyptus

 Radiata 

שמן אתרי, (Eucalyptus radiata)אקליפטוס 

תורם לחיזוק פעילות המוח• 

מרגיע ותורם להרפיה• 

מגן על מערכת הנשימה מפני הצטננויות• 

מקל על כאבים, נוגד חיידקים ווירוסים נוגד דלקות• 



30070001Frankincense 
 שמן אתרי, (Boswellia carterii, frereana and sacra)לבונה 

.נחשב למלך השמנים ומהווה אמצעי טוב ביותר לפעילות התאים• 

.להקלה במחלות ופגמי עור, להאטה בהזדקנות העור•

30090001Geranium

שמן אתרי , (Pelargonium graveolens)גרניום 

.מבריא עור בעייתי, מסייע לבריאות ולנקיון העור• 

משמש תכשיר טבעי להברחת חרקים . מעניק לשיער ברק זוהר ובריא• 

.דלקתיות ומרגיעות-אנטי, נוגדות ליחה, בקטריאליות- בעל תכונות אנטי•

,עוזר למנוע דכאון, עוזר במקרה של עוויתות והתכווצויות, ממריצה, בעל פעולה מרעננת• 

30100001Grapefruit 
שמן אתרי , (Citrus X paradisi)אשכולית 

בעל תכונות , רוח-משפר מצב, תורם לחילוף חומרים בריא, עוזר לפתור בעיית אקנה,  מסייע בהבהרת כתמי עור

מקל במקרה של דיכאון, מחזק את הבריאות, ממריץ, מחטא, אנטיספטיות

30110001Lavender  לבנדר(Lavandula angustifolia) , שמן אתרי

, נוגד חיידקים, בעל תכונות אנטיספטיות ואנטיהיסטמיניות, מרגיע עור מגורה, מפיג לחצים ומסייע לשינה עמוקה

מקל על דכאון, נוגד דלקות, משחרר כיווצים, מסייע לשיכוך כאבים, פטריות ורעלים

30120001Lemon

שמן אתרי , (Citrus limon)לימון 

מנקה ומרענן אוויר ומשטחים• 

מסייע לנקות את הגוף בדרך טבעית• 

משפר עיכול• 

תורם לבריאות מערכת הנשימה• 

רוח חיובי-מסייע למצב• 

, מסייע למנוע נפיחות• נוגדות וירוסים , נוגדות פטריות, תכונות של חיזוק, אנטיספטיות, בעל תכונות נוגדות חמצון• 

מחזק, מרענן, ממריץ

מקל במקרה של דיכאון• 

30130001Lemongrass 

שמן אתרי , (Cymbopogon flexuosus)עשב לימון 

בנטילה פנימה מסייע לעיכול טוב• 

משתלב נפלא עם שמנים אחרים לביצוע עיסוי מרגיע• 

מרענן ומסייע לחזור לעצמך במהירות לאחר ריצה ארוכה•

עוזר להיפטר מחרקים מזיקים, אנטיספטיות, בקטריאליות-בעל תכונות אנטי• 

תורם להשבת נעורים, מרחיב כלי דם, מרגיע, מונע דלקות ונפיחות, משכך כאבים• 



30140001Marjoram 

שמן אתרי , (Origanum majorana) (מיורן)אזוב תרבותי 

בעל השפעה חיובית על מערכת העצבים• 

מחזק את המערכת החיסונית• 

מסייע לבריאות מערכת הלב וכלי הדם• 

תורם לעיכול• מקל על דלקת מפרקים • 

מחטאות ואנטיספטיות, בקטריאליות-בעל תכונות אנטי• 

מסייע להוצאת ליחה וממריץ, מרגיע, עוזר במקרה עוויתות והתכווצויות, מרחיב כלי דם• 

30150001Melaleuca 

שמן אתרי , (Melaleuca alternifolia)עץ התה 

דלקות ופצעונים, מסייע לבריאות ולמראה עור צעיר מנקה את העור מפני גירויים• 

משפר את התחדשות התאים משפר את חילוף החומרים מחזק את מערכת החיסון• 

מגן מפני השפעות שליליות של הסביבה ומפני מחלות עונתיות• 

, בעל תכונות אנטיספטיות, מטהר, משמיד חרקים, טפילים, וירוסים, נוגד פטריות, בעל תכונות אנטיבקטריאליות• 

אנטיאוקסידנט טבעי

מסייע להפרשת ליחה, משכך כאבים, מרגיע דלקות• 

30160001Myrrh 

שמן אתרי , (Commiphora myrrha)מור 

מספק הגנה חזקה לחלל • המערכת החיסונית ומערכת העצבים , בעל השפעה חיובית על המערכת האנדוקרינית• 

.הפה והגרון מפני חיידקים פתוגניים זעירים

מסייע לאיזון הרגשי •  (פטריות, אקזמה)מסייע במקרה של מחלות עור , משיב נעורים, מעכב את הזדקנות העור• 

ולהרגשה חיובית

אנטיספטיות ומחזקות, בעל תכונות נוגדות חיידקים• 

ממריץ, נוגד גידול, דלקתית-בעל פעולה אנטי• 

30170001Wild Orange 

שמן אתרי , (Citrus sinensis) (תפוז בר)חושחש 

חזק (חיטוי)משמש רכיב ניקוי • 

מגן מפני מגפות הצטננות עונתיות וגורמי סביבה מזיקים• 

מעלה את פוטנציאל נוגדני החמצון של הגוף• 

בעל תכונות נוגדות גידולים ותכונות אנטיספטיות• 

מרגיע וממריץ, עוזר במקרה של עוויתות והתכווצויות• 

מסייע במקרה של דיכאון• 

מפעיל את פעילות החשיבה• 



30180001Oregano

שמן אתרי , (Origanum vulgare)אורגנו 

בעל תכונות ניקוי חזקות• 

מסייע למערכת חיסונית חזקה• 

תורם לעיכול בריא• 

מסייע לבריאות מערכת הנשימה• 

משמש נוגדן חמצון חזק ומסדיר את המערכת החיסונית• 

במיוחד )אנטיספטיות , נוגדות התרבות טפילים, נוגדות וירוסים, נוגדות פטריות, בקטריאליות-בעל תכונות אנטי• 

(למערכת הנשימה

30190001Peppermint 

שמן אתרי , (Mentha piperita)נענע חריפה 

מסייע לריענון הנשימה• 

מרחיק חרקים• 

.נוגד וירוסים, בעל תכונות אנטיבקטריאליות ואנטיספטיות• 

ממריץ, משחרר כיווצים, משכך כאבים, נוגד דלקות• 

30200001Rosemary 

שמן אתרי , (Rosmarinus officinalis)רוזמרין 

מסייע לעיכול בריא• 

מגן מפני הצטננות ועוזר להתמודד מהר יותר עם מחלות בדרכי הנשימה, עוזר לבריאות של מערכת הנשימה• 

עוזר להפחית מתח עצבני ועייפות• 

מחטאות ונוגדות חמצון, נוגדות פטריות, בקטריאליות-בעל תכונות אנטי• 

נוגד גידולים, מסייע להוצאת הליחה, נוגד דלקות, משכך כאבים• 

30210001Sandalwood

שמן אתרי , (Santalum album)עץ הסנדל 

מפחית צלקות, מחליק קמטים, מסייע לבריאות העור• 

מונע ומסייע לפתור פגמי עור שונים• 

רוח-מעלה מצב• 

משמש לעתים למדיטציה לגילוי יכולות• 

(מעורר מינית)סנדלווד הינו אפרודיזיאק • 

בעל תכונות אנטיספטיות ותכונות מחזקות• 

בעל פעולה מרגיעה וממריצה, נוגד גידולים• 

30220001Thyme 

שמן אתרי , (Thymus vulgaris) (טימין)קורנית 

מנקה את העור מרכיבים הגורמים לדלקות•

תומך ומסייע לשיקום המערכת החיסונית•

משמש רכיב טבעי להברחת חרקים•

.נוגדות וירוסים ותכונות אנטיספטיות חזקות, נוגדות פטריות, בקטריאליות-בעל תכונות אנטי•

מעלה את פוטנציאל נוגדני החמצון של הגוף•



30240001Ylang Ylang

שמן אתרי , (Cananga odorata)אילנג אילנג 

מעלה ומסייע לפוטנציאל נוגד החמצון של הגוף•

בעל פעולת הרגעה, יוצר הרמוניה, רוח-מעלה מצב•

משפר את המראה החיצוני של העור•מסייע להסדיר לחץ דם •

מונע נשירת שיער ומסייע לגידול שיער בריא•

מרגיע וממריץ, עוזר במקרה של עוויתות והתכווצויות•בעל תכונה אנטיספטית •

מסייע לשיפור תפקוד מיני•עוזר במקרה של דיכאון •

30250001White Fir 

שמן אתרי , (Abies alba) (אשוח קולורדו)אשוח לבן 

יציבות ושלווה, מעניק תחושת בטחון•

מסייע במצבי ארטריטיס•

מגן מפני הצטננויות ומזרז את ההחלמה במחלות דרכי הנשימה•

בעל תכונות אנטיספטיות עבור מערכת הנשימה•

משחרר ליחה וממריץ, משכך כאבים•

30410001Helichrysum 

שמן אתרי , (Helichrysum italicum)דם המכבים אטלקי צהוב 

פסוריאזיס, מסייע במקרה של אקזמה, משפר את המראה החיצוני של העור•

תורם לחילוף חומרים בריא•

נוגדות קרישה ונוגדות חמצון , נוגדות וירוסים, בקטריאליות-בעל תכונות אנטי•

עוזר להוצאת הליחה ולדילול הליחה, מסייע נגד עוויתות שרירים•

מחזק מפני הצטננות•

בעל השפעה חיובית על תפקוד הכבד•

30420001Clary Sage

שמן אתרי , (Salvia sclarea)מרווה מרושתת 

.מחזק את השיער ומבריא את עור הקרקפת•

.עוזר לשינה רגועה•

.מרגיע ומרכך את העור•

.מחטאות ואנטיספטיות, בקטריאליות-בעל תכונות אנטי•

.עוזר להוצאת הליחה•

.מסייע במקרה של דיכאון•

30430001Vetiver 

שמן אתרי , (Vetiveria zizanioides)וטיבר 

מרגיע את מערכת העצבים•

מסייע ליצירת תאי הדם•

בעל תכונות אנטיספטיות•

משחרר כיווצים, מחמם, מרגיע•



30780001Coriander 

שמן אתרי , (Coriandrum sativum)כוסברה /גד השדה

.מסייע לעיכול טוב•

.עוזר לשמור על גוון פנים אחיד ורענן•

.מוריד מתח, מסייע להרפייה•

.נוגדות פרזיטים ופטוגנים, מחטאות, בקטריאליות-בעל תכונות אנטי•

.בעל פעולה המקלה על כאבים ועוזרת להוצאת הליחה•

.מסייע במקרה של דיכאון•

30790001Bergamot 

שמן אתרי , (Citrus bergamia)ברגמוט 

.רוח-מעניק מרץ ומשפר מצב•

.משמש אמצעי הגנה מפני פגיעה בתאי עצבים•

.בעל ניחוח מרגיע•

.לעתים קרובות משתמשים בו למטרות עיסוי הודות לתכונות המרגיעות שלו•

.מסייע לניקוי העור•

.עוזר לשמור על בריאות מערכת העיכול•

, מחטאות, נוגדות פטריות , (במיוחד פוגעני עבור סטרפטוקוקוס וסטפילוקוקוס)בקטריאליות -בעל תכונות אנטי•

.אנטיספטיות, נוגדות פרזיטים

.דלקתי-אנטי, עוזר להוצאת הליחה, בעל פעולה משככת כאבים•

30870001Lime 

שמן אתרי , (Citrus aurantifolia)ליים 

מסייע לבריאות של מערכת חיסונית• 

רוח-משפר מצב, ממריץ, מרענן• 

מסייע לאיזון רגשי ותחושת הרמוניה• 

רכיב טבעי נפלא לניקוי מרעלים• 

בקטריאליות ונוגדות וירוסים-אנטי, בעל תכונות אנטיספטיות• 

עוזר לשמור על בריאות ומרץ• 

30890001Patchouli

שמן אתרי , (Pogostemon cablin)ולי 'פצ

מעניק הרמוניה הופך את עור הפנים לחלק ורענן יותר, מאזן רגשות•

של אקנה ופגמי עור אחרים, מקטין קמטים ומונע את הופעתם של קמטים נוספים•

פטריות וחרקים, רעלים, נוגד חיידקים, מסייע לחילוף החומרים ברקמות בעל תכונות אנטיספטיות•

ממריץ, מעניק ארומה, נוגד דלקות•



31590001Douglas Fir 

שמן אתרי , (Pseudotsuga menziesii)אשוח דאגלס 

עוזר לנשימה קלה ומשוחררת ולטיהור דרכי הנשימה, מסייע לבריאות מערכת הנשימה•

מחטא ומנקה את העור מגורמים דלקתיים•

רוח חיובי ולריכוז ותשומת לב-מסייע למצב•

31610001Spearmint 

שמן אתרי , (Mentha spicata)מנטה 

עוזר לפתור בעיות של קלקול קיבה, מסייע לעיכול טוב•

רוח-מעלה מצב, תורם לריכוז תשומת לב•

עוזר לשמור על נקיון חלל הפה ונשימה רעננה•

מסייע במקרה של דלקת קרום רירי של דרכי הנשימה העליונות במקרה של הצטננות•

אנטיספטיות ונוגדות חרקים, נוגדות פטריות, בקטריאליות-בעל תכונות אנטי•

בעל פעולה דמויית הורמונים ממריצה, נוגד דלקות, עוזר במקרה של עוויתות והתכווצויות•

31630001Ginger 

שמן אתרי , (Zingiber officinale) (ר'ינג'ג)זנגביל 

מסייע לבריאות מערכת העיכול• 

.קלקול קיבה ובחילות, מסייע למנוע נפיחה• 

.בעל תכונות אנטיספטיות• 

.משחרר ומחמם, משיב כוחות• 

31620001Wintergreen

שמן אתרי , (Gaultheria fragrantissima)ווינטרגרין 

מתאים בצורה נפלאה לעיסוי מחמם ומרגיע לאחר אימון או כל מאמץ גופני אחר• 

מרענן, מעניק מרץ, רוח-מעלה מצב• 

דלקת מפרקים וכאבי שרירים, מקל על מצבי שיגרון• 

מחטאות ומחממות, אנטיספטיות, ראומטיות-בעל תכונות אנטי• 

דלקתית-אנטי, מסייעת להוצאות הליחה, בעל פעולה משככת כאבים• 

49290001Juniper Berry 

שמן אתרי , (Juniperus communis)ערער מצוי 

מסייע לתפקוד בריא של כליות ומערכת השתן• 

משמש ממריץ נפלא לעור• 

פועל בתור מקור ניקוי טבעי שגם מנקה רעלים• 

בעל תכונות אנטיספטיות ותכונות חיזוק• 

מחזק וממריץ, מסייע להוצאת הליחה• 



41040001Black Pepper

 (Piper nigrum)שמן אתרי פלפל שחור 

אוקסידנטית-מבטיח תמיכה אנטי•

מסייע למחזור דם בריא•

משפר עיכול•

מחזק את טעם האוכל•

מרגיע תחושת חרדה•

דלקתיות-אנטי, נוגדות פרזיטים, בעל תכונות אנטיספטיות•

(הצטננות)מסייע בצורה אפקטיבית במקרה של מחלות דרכי הנשימה •

41290001Fennel (Sweet)

 (Foeniculum vulgare)שמן אתרי , שומר

מסייע לבריאות מערכת השתן•

מערכת העיכול ומערכת הנשימה•

עוזר למניעת מחלות אבני כליה•

מקל על תסמונת קדם וסתית. מניעת בצקות•

.מדכא את הרצון למתוקים ותיאבון מופרז•

41850001Cilantro 

שמן אתרי , (Coriandrum sativum)כוסברה 

משפר את העיכול• 

גורם ניקוי עוצמתי ומנקה מרעלים• 

.מעניק למזון ניחוח רענן ומעורר תיאבון• 

.נוגדות חמצון, נוגדות פטריות, בעל תכונות אנטיבקטריאליות• 

.משמש גורם המסייע להגנה על כבד• 

41860001
Sandalwood 

(Hawaiian) 

שמן אתרי , (Santalum paniculatum)עץ הסנדל מהוואי 

בעל אפקט של השבת נעורים, מסייע לבריאות העור•

מונע ומסייע למנוע דלקות וגירויים בעור•

מוצר נפלא למניעת דיכאון, רוח-מעלה מצב•

משמש לעתים קרובות למדיטציה•

(מעורר מינית)סנדלווד הינו אפרודיזיאק •

בעל תכונות אנטיספטיות ותכונות מחזקות•

בעל פעולה מרגיעה וממריצה, נוגד גידולים•

49300001Cedarwood 

שמן אתרי , (Juniperus virginiana)יניה 'ארז וירג

תכשיר טבעי דוחה חרקים• 

מרגיע ומפיג מתחים• 

בעל תכונות אנטיספטיות ומטהרות, נוגד פטריות• 

משפר את מצבו של עור פגום, מנקה ומבהיר את העור, משפר את מצבו של העור• 



49360001Arborvitae

שמן אתרי , (Thuja plicata) (ארז אדום מערבי)תויה 

.כולל זיהומים עונתיים בדרכי הנשימה, מגן מפני זיהומים שונים• 

תכשיר ניקוי ותכשיר נוגד חרקים עוצמתי• 

הגנה טבעית מפני חרקים• 

.מגינות, אנטיספטיות, נוגדות פטריות, בקטריאליות-בעל תכונות אנטי• 

.מסייע להוצאת הליחה, דלקתית-בעל תכונה אנטי• 

.מעודד את פעילות הלב• 

.בעל פעולה המעודדת את תפקוד הנרתיק• 

49520001Petitgrain

שמן אתרי , עלי הדרים" נעורים"תמצית 

.רוח-מעלה מצב, מביא הרמוניה לרגשות•

.תהליכי חילוף החומרים והתחדשות, מפעיל את מחזור הדם•

.מסייע לסילוק אפקטיבי של רעלנים•

.פופולרי בטיפוח העור באזור של מחשוף ובטן. משיב נעורים•

.עוזר למנוע הופעת סימני מתיחה•

.נוגדן חמצון עוצמתי, מרענן נפלא•

49510001Spikenard

שמן אתרי, (Nardostachys jatamansi) נרד

מעורר את התודעה, מרגיע באופן מיידי•

היסטמיניות מועילות במקרה של נטייה לאלרגיה ותגובות אלרגיות-בעל תכונות אנטי•

אפקטיבי לשיפור מצב הוורידים•

.מקל על פסוריאזיס, משפר את חידוש העור במקרה של פציעות, שומר על בריאות העור•

31010001Balance

 (באלאנס)" איזון"תערובת שמנים 

שלווה ו״רגליים על הקרקע״, מעניק תחושה של רוגע" באלנס"תערובת •

.מסייעת למצב מדיטטיבי•

.חרדה ודאגה, מפיגה לחץ•

.הרמוניה ואיזון, תורמת לשליטה עצמית•

49530001Serenity

 תערובת שמנים להרגעה, "שלווה"

היא בעלת ניחוח מרגיע ומשחרר" שלווה"תערובת •

מעניק תחושת הגנה מפני גורמי לחץ יומיומיים רבים שסובבים אותנו •

למנוע רגשות שליליים וליצור אווירה חמה ונוחה של שלום ושלווה, התערובת הינה אפקטיבית  להורדת מתח•

תערובות שמנים



31030001DigestZen

לשיפור העיכול " זן העיכול"תערובת שמנים 

מסייע במקרה של קלקולי קיבה ומעיים, משפר עיכול•

מפחית גזים ונפיחות בבטן•

בעל השפעה חיובית על כבד•

.אנטיספטיות, מחטאות, נוגדות פרזיטים, נוגדות פטריות , בקטריאליות-בעל תכונות אנטי•

.עוזר להוצאת הליחה, דלקתית-בעל פעולה אנטי, מטהר ומנקה אוויר•

31460001Zendocrine 

לניקוי רעלים " זנדוקרין"תערובת שמנים 

עוזר לגוף להיפטר מרעלנים, מסייע לתהליכים הטבעיים של ניקוי רעלים בגוף•

מסייע לבריאות ותפקוד הכבד•

ריאות ועור, מעי, מסייע לתפקוד ובריאות של כליות•

31060001

PURIFY 

CLEANSING 

BLEND

מטהרת" טיהור"תערובת שמנים 

מרענן, מסלק ריחות לא נעימים•מטהר ומחטא אוויר בחדרים סגורים •

רוח-מסייע להעלאת מצב•מחזק הגנה מפני זיהומים •

עוזר לשמור על בריאות המערכת החיסונית ומערכת הנשימה•

בעל פעולה •. מחטאות ואנטיספטיות, נוגדות וירוסים, נוגדות פרזיטים, נוגדות פטריות, בקטריאליות-בעל תכונות אנטי•

ממריצה, דלקתית-אנטי, מטהרת

31370001Slim & Sassy 

לירידה במשקל " חטובים ונועזים"תערובת שמנים 

.מסייעת לחילוף חומרים בריא•

.מסייעת לתחושת שובע•

.מרגיעה את הבטן, משפרת את תהליך העיכול•

.ממריצה, משפרת את מצב הרוח•

.מתאימה לכל תכנית בקרת משקל•

.תורמת לחילוף נוזלים בגוף•

60200190

Breathe

 RESPIRATORY 

BLEND 

״נשימה״ תערובת שמנים לתמיכה במערכת נשימתית 

, רווינטסרה, הל, לימון, עץ התה, אקליפטוס, נענע, משלבת ביעילות רבה את היתרונות הרספירטוריים של עץ הער

. ורבנסרה

למזער , או כפות רגליים יעזור לנקות ולהקל על דרכי נשימה, גב, שתיים בבית חזה-במשך היום עיסוי של טיפה

ואילו בלילה ניתן . להחלים ביתר קלות ממחלות עונתיות ולחזק את מערכת הנשימה, השפעה של איומים סביבתיים

.לאדות תערובת באמצעות דיפיוזר לשינה רגועה ועמוקה



31100001
On Guard 

Protective Blend 

לחיזוק מערכת החיסון" און גארד"תערובת שמנים 

תומכת בבריאות מערכת החיסון והנשימה•

מגנה מפני זיהומים בדרכי הנשימה•

ניחוח מרענן התורם לשיפור מצב הרוח•מסייעת למחזור דם תקין •

נוגדות וירוסים, נוגדות פטריות, בעלת תכונות נוגדות חיידקים•

דלקתית-בעלת השפעה אנטי•ממריצה פעילות מערכת כלי הדם •

31570001
Peppermint 

Beadlet

מנטה חריפה ללעיסה (חרוזים ללעיסה)גרנולות

קל לקחת אותן לכל מקום, גרנולות נוחות לשימוש מתאימות בצורה מושלמת לטיולים•

מסייעות לבריאות חלל הפה ודרכי הנשימה•

נפיחות בבטן וקלקולי קיבה, עוזרות למנוע התכווצות מעיים, שומרות על בריאות מערכת העיכול•

אנטיספטיות, נוגדות וירוסים, בקטריאליות-בעלות תכונות אנטי•

מרעננות, נוגדות גידולים, נוגדות דלקות, עוזרות במקרה של עוויתות והתכווצויות, בעלות פעולה משככת כאבים•

31580001
On Guard 

BEADLET

כדוריות ״און גארד״ ללעיסה 

קל לקחת אותן לכל מקום שאליו תלכו, הגרנולות מתאימות בצורה מושלמת לטיולים•

מערכת הנשימה ומערכת הלב וכלי הדם, מסייע לבריאות המערכת החיסונית•

מרענן את הנשימה, מגן מפני זיהומים בדרכי הנשימה•

אוקסידנטית של הגוף-עוזר להגנה הטבעית האנטי•

רוח-ניחוח מרענן שמעלה מצב•תורם לזרימת דם בריאה •

בעל פעולת •מחטאות ואנטיספטיות •, נוגדות וירוסים, נוגדות חיידקים, נוגדות פטריות, בקטריאליות-בעל תכונות אנטי•

נוגדת דלקות ומרעננת, ניקוי

31020001Citrus Bliss 

" עונג הדרים"תערובת שמנים 

וגם טיפת וניל, רין וקלמנטינה'טנג, ברגמוט, מנדרינה, אשכולית, לימון, בשילוב תפוז•

.אנטיספטיות, מחטאות, נוגדות פרזיטים, נוגדות פטריות , בקטריאליות-בעל תכונות אנטי•

מטהר ומנקה אוויר•

מעניק מרץ, רוח-מעלה מצב, מסייע להפחית מתח•

מחזק את ההגנה מפני חיידקים פתוגניים•

31200001AromaTouch 

"ארומה טאץ"תערובת שמנים לעיסוי 

נענע ולבנדר, אזוב, ברוש, אשכולית, בשילוב בזיליקום•

.להרפות שרירים ולשפר את זרימת הדם בגפיים, להפגת מתחים•

,טפילים ווירוסים, נוגד פטריות, בעל תכונות אנטיבקטריאליות•



60200143
Deep Blue

 Soothing Blend

" כחול עמוק"תערובת שמנים 

.מפיגה עייפות בשרירים, נוחות בשרירים ומפרקים-מסייעת להרגעת אי

.בריא בתאי השרירים (מטבוליזם)מסייעת לחילוף חומרים 

.משפרת את זרימת הדם וניקוז לימפטי

.מסייעת להתאוששות מהירה של הגוף לאחר האימון, מתאימה לספורטאים

.גידים ורצועות, מאיצה תהליך החלמה של פציעות בשריר

.בעלת אפקט חמימות, דלקתית-אנטי

31640001
Fractionated 

Coconut Oil

שמן נשא - שמן קוקוס מזוכך 

מרגיע עור יבש ומגורה•

משפר את הפיזור של השמנים האתריים•

ללא צבע וריח•

מתערבב בקלות עם כל שמן אתרי•

לא משפיע על הריח של הבושם וארומה של השמנים האתריים•

31700001TerraShield 

בבקבוק להרחקת חרקים " טרהשילד"תערובת שמנים 

הינו חומר אפקטיבי טבעי נגד חרקים

בטוח לכל בני המשפחה

אפקטיבי בחדרים סגורים ובאוויר פתוח

מחטאות ואנטיספטיות, נוגדות חיידקים, בקטריאליות-אנטי, בעל תכונות נוגדות חרקים

31600001TerraShield Spray להרחקת חרקיםבספריי"  טרהשילד"תערובת שמנים 

31040001Elevation
לשיפור מצב רוח ,  תערובת שמנים ״הַתעלּות״

אוסמנטוס וסנדלווד תשיב לכם במהרה , ילנג-ילנג, מליסה, לימון הדס, רין'טנג, אלמי, התערובת הייחודית של לוונדין

רוח נפלא-את הכוחות ומצב

31710001Peace

" שלום"תערובת שמנים 

נענע קרחת, (labdanum)לוטם , מיורן, מרווה, לבונה, ילנג-ילנג, לבנדר, וטיבר

שקט ונוחות. להשיב תחושת שיווי משקל ורוגע, התערובת מסייע להירגע

רוגע וסיפוק, מסייע לתחושת שלמות

רוח רע-מונע מחשבות חרדה ומצב

מעניק תחושת הרמוניה ושקט נפשי



31720001Cheer

לשיפור מצב הרוח" הידד"תערובת שמנים 

תמצית וניל, גרניון, קינמון, ר'ינג'ג, אגוז מוסקט, הדס, לימון, אניס, ציפורן, תפוז בר

תחושת אושר , תעניק לכם הרבה רגשות חיוביים, מותאמת במיוחד להשפעה מהירה ואפקטיבית על התחום הרגשי

וגם יתרום ליחסים הטובים עם , הניחוח הרענן והאופטימי של התערובת ישדרג כל רגע במהלך היום. ומנת אנרגיה

.אנשים אחרים

31730001Console 

 "נחמה"תערובת שמנים 

אוסמנטוס, ורד, סנדלווד, אמיריס, לוטם, ילנג-ילנג, פטשולי, התערובת מכילה לבנדר

עוזר למנוע רגשות . מסייע לתחושת נוחות ותקווה. בעל השפעה טיפולית אמיתית המרפאה את הגוף ואת הנפש

.חוסר מוצא, עצב, כאב: שליליים

31740001Motivate

" מוטיבציה"תערובת שמנים  

וניל, רוזמרין, מליסה, יוזו, בזיליקום, זרעי כוסברה, קלמנטינה, נענע חריפה

זה ? וכבר איבדתם את הביטחון העצמי שלכם, נתקלים בכשלונות על אף כל המאמצים שלכם? מאוכזבים בעבודה

התערובת תסייע לכם לחשוף את הכישורים היצירתיים שלכם ולמצוא בתוככם את הכוח " אתחול"הזמן לעצור ולעשות 

!אתם הולכים להצליח– תצעדו קדימה ותעלו דרגה . על מנת להאמין בעצמכם

31760001Passion

מעוררת " תשוקה"תערובת שמנים 

!דמיאנה ושמנים אחרים יצית מניצוץ אחד של יצירתיות אש תשוקה אמיתית, ציפורן, ר'ינג'ג, הל, השילוב של קינמון

מעורר חוש חשק ושמחה

שעמום ואדישות, מסייע במניעת רגשות שליליים

מעניק מרץ והשראה

34050001

ON GUARD 

Protecting Throat 

Drops

סוכריות ״און גארד״ למציצה 

מסייעות לחזק את המערכת החיסונית, מרגיעות גרון יבש וגרון הסובל מדלקת

-בעלות תכונות אנטי, שומרות על בריאות מערכת הנשימה, מחזקות את ההגנה מפני זיהומים בדרכי הנשימה

בקטריאליות-אנטי, נוגדות וירוסים, דלקתיות

אריזה נוחה לטיולים ולטעימות במסגרת פרזנטציה של מוצרים

רוזמרין ומור, אקליפטוס, קינמון, ציפורן, תפוז- טעם וצבעי מאכל מלאכותיים , ללא חומרי ריח

35460001

BREATHE 

RESPIRATORY 

DROPS

סוכריות ״נשימה״ למציצה 

הסוכריות מסייעות להגן על דרכי הנשימה מפני . עוזרות לנשימה רעננה וחופשיה, מסייעות לבריאות מערכת הנשימה

הן עוזרות להבריא כשמצטננים . וגם להפחתה מהירה יותר של דלקת ולהרגעת הגרון, זיהומים בדרכי הנשימה

.בעלות ניחוח נעים ומרענן עם אפקט מרגיע. ומחזקות את המערכת החיסונית של דרכי הנשימה

מליסה, קורנית, אקליפטוס, הל, נענע חריפה, לימון



33150001Petal Diffuser מכשיר מפזר אדים


