
Aromaterapia čistenie priestoru

Okrem osviežujúcej vône, si zabezpečíte aj čistotu 
vzduchu. Tento výber silíc výrazne eliminuje vírusy 
prenášané v „hmle“ z kontaminovaných kvapiek hlienu a 
slín (tzv. kvapôčkové infekcie). Silice na tento účel použite 
do aromalampy alebo difuzéra. 

Ďalšie účinky a spôsoby použitia:
LITSEA CUBEBA SILICA
Inhalácia:  7 kvapiek silice pridať do 1 l takmer vriacej vody. Pri infekciách 
dýchacích ciest.
Vaňový kúpeľ:  9 kvapiek silice do vody teplej 37 °C. Pôsobí na zlepšenie 
koncentrácie. 
Podanie neriedenej silice:  antiseptické účinky, akné, herpes. 
Podanie riedenej silice:  vmasírovanie riedenej silice a krému do pokožky. 
Mastná pokožka, svalová únava.

LEMONGRASOVÁ SILICA
Inhalácia:  7 kvapiek silice pridať do 1 l takmer vriacej vody. Inhalovať pri 
infekciách horných dýchacích ciest, kašli 
Vaňový kúpeľ:  7 kvapiek silice do vody teplej 37 °C. Pri nervovom vypätí, 
prekrvujúce účinky na pokožke a v čase rekonvalescencie Krém, riedená 
silica, masážna emulzia:  svalová slabosť, celulitída, prekrvenie pokožky, 
plesňové infekcie na pokožke 
Iné využitie:  ako ochrana pred kliešťami u ľudí (nakvapkať silicu na zápästie 
a členky nôh). Prostriedok na odháňanie molí, vo väčšom riedení silice na 
ochranu zvierat pred blchami a kliešťami

DÚŠKA MATERINA SILICA
Kloktanie:  2 kvapky silice premiešať v 1dl vody. 
Zápaly hrdla a ústnej dutiny. Inhalácia:  7 kvapiek silice pridať do 1 l takmer 
vriacej vody. Inhalovať pri infekciách dýchacích ciest. Vaňový kúpeľ:  7 kvapiek 
silice do vody teplej 37 °C. Na nespavosť, upokojujúce účinky. 
Podanie riedenej silice:  svalový a kĺbový reumatizmus 
Tlmenie bolesti:  bolesť ucha
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Liečba prechladnutia

Balíček pozostávajúci z časom overených produktov, na 
prírodnú liečbu prechladnutia.  

ECHINACEA
Extrakt z čerstvej kvitnúcej vňate rastliny Echinacea purpurová obsahuje látky,
ktoré zlepšujú prirodzené obranné vlastnosti ľudského organizmu voči 
infekciám.
Prípravok sa odporúča vnútorne používať v nasledovných prípadoch:
zvýšené riziko ochorenia na chrípku a chorôb z prechladnutia, infekcie 
respiračného traktu (zápaly horných dýchacích ciest), infekcie močového 
traktu (zápaly močových ciest, močového mechúra, prostaty a ženských 
pohlavných orgánov), opakované ochorenia z prechladnutia počas dlhodobej 
aplikácie antibiotik pri chronických infekciách respiračného alebo močového 
traktu,   reumatoidné zápaly kĺbov
Vonkajšie použitie prípravku:
drobné poranenia pokožky a kandidové (plesňové) ochorenia pokožky a 
ústnej dutiny

EUKALYPTOVÝ BALZAM
Účinky: Zmiernenie prejavov prechladnutia, uvoľnenie hlienov z nosových 
dutín a horných dýchacích ciest, uľahčenie odkašlávania a dýchania.

FENIKLOVÁ SILICA
Vnútorné použitie: 2 kvapky silice premiešať v 1 dl vody. Piť pri podpore 
trávenia.
Vnútorné použitie: 2 kvapky silice s medom. Pri suchom kašli, plynatosti, 
menštruačných problémoch a na podporu tvorby materského mlieka.
Krém: plynatosť u detí, uštipnutie komármi.
Iné využitie: ako ochrana pred kliešťami: nakvapkať silicu na zápästie a členky 
nôh.

ČAJOVINA S ANÍZOM
Použitie a účinky: kašeľ, zápaly dýchacích ciest, uvoľňovanie hlienov, podpora 
tvorby materského mlieka, bolesti bruška a nadúvanie u detí.


