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Summer Kit
SUMMER TOUR KIT
Pris 2500,- + 140 i frakt.
Blue Tansy
Beskrivelse
Blå Tansy, også referert til som marokkansk Tansy, er en gulblomstret middelhavsplante funnet
i Nord-Marokko. Chamazulene, en kjemisk komponent i Blue Tansy, gir den karakteristiske
indigo fargen og er anerkjent for sin beroligende fordel på hud. Samtidig bidrar den viktigste
kjemiske komponenten Sabinene til å redusere utseendet på flekker. «Uplifting» effekt på
humøret, og søt aroma. Det er perfekt for massasje i huden med fraksjonert kokosnøttolje eller
lotion etter en lang arbeidsdag eller intens trening for å hjelpe kroppen i den naturlige
gjenopprettingsprosessen.
Bruker
Diffuser den for å kvikke opp humøret og skape en positiv atmosfære.
Legg en dråpe i din favoritt fuktighetskrem eller rengjøringsmiddel, og bruk lokalt for å
redusere utseendet på flekker eller lindre hudirritasjon.
Inkluder en eller to dråper i lotion for massasje etter en stressende dag eller ekstrem
trening.
Bruksanvisning
Diffusjon: Bruk en til to dråper i diffusoren til ditt valg.
Aktuell bruk: Påfør ett til to dråper til ønsket område. Fortynn med DoTERRA fraksjonert
kokosnøttolje for å minimere hudfølsomhet eller midlertidig farging.

Rose
Beskrivelse
Primære fordeler
Emotionelt oppløftende
Bidrar til å balansere fuktighetsnivået i huden
Reduserer utseendet på hudfeil
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Fremmer en jevn hudtone og sunn hudfarge
Rose Touch kombinerer fraksjonert kokosnøttolje med Rose essensiell olje, en av de mest
verdifulle essensielle oljene i verden. Den arbeidskrevende og delikate prosessen med høsting
og destillasjon av rosenblader produserer en søt blomsteraroma som er kjent for parfyme- og
essensielle oljeindustrien. Rose Touch gir brukeren utallige applikasjoner og bruksalternativer
som er både rimelige og praktiske. Rose Touch kan påføres pulspunkter for en oppløftende
aroma hele dagen. Det kan brukes til å balansere fuktighetsnivåer i huden, redusere utseendet
på hudfeil, og fremme en sunn og jevn hudtone. Rose Touch kan også brukes på nakken og
håndleddene for en vakker og romantisk personlig duft.
Bruker
Påfør pulspunkter for å oppheve humøret gjennom dagen
Bruk på områder med problem to ganger daglig for å redusere utseendet på hudfeil
Påfør på nakken og håndleddene for en personlig duft

Jasmin
Primære fordeler
Reduserer utseendet på hudfeil
Uplifts humør
Fremmer en sunn, glødende hudfarge
Beskrivelse
Opplev den respekterte duften og de myriade fordelene med Jasmine olje i en praktisk rollon. Jasmine Touch kombinerer fraksjonert kokosnøttolje og jasmin for absolutt mild bruk og
flere bruksområder. Jasmine Touch kan brukes til pulspunkter for en beroligende, men euforisk
duft som gir deg en god stemning og fremmer en positiv utsikt. Jasmine Touch er kjent for sine
fordeler, og kan bidra til å redusere utseendet på hudfeil og fremmer en sunn, glødende
hudfarge. Betraktet som "King of Flowers," Jasmine er verdsatt for sin svært duftende aroma,
noe som gjør Jasmine Touch ideell til bruk som en personlig duft gjennom dagen.
Bruker
Påfør på føttene på føttene og pulspunkter om morgenen for å oppheve humøret
Kan brukes som en personlig duft
Påfør huden ufullkommenhet to ganger daglig

Neroli
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Primære fordeler
Fremmer et positivt humør
Kan bidra til å redusere følelser av engstelse
Soothes huden
Oppmuntrer til avslapning
Beskrivelse
Neroli essensiell olje er avledet fra blomstene i det bitterorange treet; Faktisk er det tre oljer
avledet fra dette samme tre-oransje avledet fra appelsinskallene, Petitgrain fra bladene og
kvistene, og Neroli fra blomsten. Mye forskning er utført om aromaen av Neroli essensiell
olje. Ifølge forskningen induserer Neroli avslapning, opphever humør, reduserer følelser av
engstelse, og fremmer det generelle trivselet. Anvendt lokalt kan Neroli brukes til å berolige
huden og redusere utseendet på flekker.
Bruker
Påfør lokalt for å lindre huden.
Kombiner Neroli, Lavendel, Ylang Ylang og Marjoram essensielle oljer for en
avslappende og aromatisk massasje opplevelse.
Påfør pulspunkter hele dagen for å oppheve humøret.
Bruk når du opplever engstelige følelser.

Copaiba
Primære fordeler
Støtter helsen til kardiovaskulære, immun-, fordøyelses- og respiratoriske systemer *
Kraftig antioksidant *
Hjelper med å roe, berolige og støtte nervesystemet *
Fremmer klar, jevn hud og reduserer utseendet på flekker
Beskrivelse
Copaiba essensiell olje er avledet fra harpiks av copaiba treet som kan vokse oppover på mer
enn 100 fot og kan finnes i tropiske Sør-Amerika. Copaiba olje er mye brukt i kosmetiske
produkter, inkludert såper, kremer, lotioner og parfymer. Siden 1500-tallet har copaiba
essensiell olje blitt brukt i tradisjonelle helsepraksis av innfødte i nord og nordøstlige Brasil. I
likhet med svart pepper essensiell olje, kan Copaiba hjelpe til med å berolige engstelige
følelser, og det kan påføres huden for å fremme en klar og jevn hudfarge. Internt tatt, hjelper
Copaiba essensiell olje til helsen til kardiovaskulære, immun-, fordøyelses-, nervesystemet og
luftveiene. * Selv om Copaiba ikke inneholder psykoaktive cannabinoider, kan
hovedkomponentkaryofyllene være nevrobeskyttende og ha kardiovaskulære og immunforsvar.
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Bruker
Legg 1 til 2 dråper til vann, juice eller te for å støtte helsen til kardiovaskulær, immun,
fordøyelsessystemet, nervesystemet og luftveiene. *
Gir antioksidantstøtte når det tas inn. *
Ta internt for å lindre og roe nervesystemet. *
Påfør topisk kombinert med en bærerolje eller ansiktsfukter for å holde huden ren og
klar, og for å redusere utseendet på flekker.
Bruksanvisning
Diffusjon: Bruk tre til fire dråper i valgfri diffusor.
Intern bruk: Fortynn en dråpe i 4 fl. oz. av væske.
Aktuell bruk: Fortynn en til to dråper med en bærerolje, og bruk deretter på ønsket område. Se
ytterligere forholdsregler nedenfor.
Ler mer om den øverste av alle oljer; Copaiba
http://helseblogg.com/copaiba-bruk-og-virkning/

For å kjøpe kittet ta kontakt med meg på tifure@me.com. Pris 2500. Pluss porto hvis det skal
sendes her i Norge til deg.
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