
Parfémy podporujúce ženstvo
 

 

Fáza rozjímania – menštruácia  
 
Parfém Som úžasná – Zmes sebalásky. Tento parfém 
vás dostane do vnútorného sveta, kde objavíte svoje 
malé dievčatko. Pri vdychovaní tejto vône sa nalaďte na 
to, ako sa vaše vnútorné dieťa cíti, objímte ho, vyplačte 
sa s ním, hrajte sa s ním. 
Ja som to tak zažila, že najskôr sme v objatí plakali, po-
tom, keď sa moje vnútorné deiťa cítilo úplne prijaté, 
sme tancovali po lúke a smiali sa.  
Na to, aby ste si toto vedeli precítiť, vám pomôže prí-
roda, samota, ticho a tento úžasný parfém. 
 
Zloženie: škorica, spearmint, pomaranč, citrón, Grapef-
ruit, bergamot, sibírska jedľa 
 
Balenie: 10 ml – rozprašovač 
Cena: 9,80 EUR 
 

 

 

Dynamická fáza  
 
Parfém Udržanie rozbehu – využitie na-
šich darov, talentov – táto zmes vám po-
môže dokončiť projekty, ktoré ste si 
naplánovali v tvorivej fáze Čarodejnice 
a poriadne premysleli vo fáze Rozjíma-
nia. 
 
Zloženie: Eucalyptus, Douglas Fir, Majo-
ránka, Pačuli, Levanduľa, Škorica, Cyp-
rus, Arborvitae, Limetka, Ylang Ylang 
Balenie: 10 ml – rozprašovač 
 
Cena: 8,00 EUR 
 

 

Zmes rozhodnutia – pomôže vám lepšie zvážiť PRE a PROTI a správne, v správnom 
čase sa rozhodnúť. Tým si naplno vychutnáte Dynamickú fázu svojho cyklu. 
 
Zloženie: Gaultéria, Bazalka, Grep, Levanduľa, Tymián, Santalové drevo 
 
Balenie: 10 ml – rozprašovač 
Cena: 8,00 EUR 



 
Fáza Matky 

fáza prejavu – sociálna fáza 
 
Parfém Vyživenie srdca obnovuje det-
skú vnímavosť a radosť.  
Vďaka tejto zmesi sa budete vedieť 
postarať o svoje vnútorné dieťa aj 
o svoje deti. Taktiež vám pôjde ľahšie 
komunikácia s ostatnými ľuďmi, bu-
dete asertívna, empatická, láskavá. 
 
Zloženie: Slamienka, Ylang Ylang, Ju-
niper Berry, Divoký pomaranč, Myrha, 
Douglas fir, Spearmint 
Balenie: 10 ml – rozprašovač 
 
Cena: 12,00 EUR 
 

 

 

 
 
 
 

Fáza  čarodejnice 
kreatívna fáza 

 
 
Parfém Pre radosť vám dovolí robiť veci, 
po ktorých ste vždy túžili  – užite si 
svoju pravdivosť, tvorivosť. 
 
Zloženie: Limetka, Lemongrass, Majo-
ránka, Arborvitae,  Bergamot, Gaultéria, 
Divoký pomaranč, Ylang Ylang, Sibírska 
jedľa, Kadidlo, Eucalyptus 
 
Balenie: 10 ml – rozprašovač 
 
Cena: 6,00 EUR 
 
 

 


