
Pleťové séra podporujúce ženstvo
 

 

Fáza rozjímania – menštruácia 
 
Denné sérum na pleť obsahuje: 
 
Slamienka - upokojujúce a regeneratívne účinky 
Balance  - olej uzemnenia 
Muškát – ženská útecha 
Citrón – čistí, zvyšuje sústredenie 
Copaiba - upokojuje úzkostné pocity, podporuje zdravý 
imunitný a kardiovaskulárny systém. 
Rozmarín – olej pamäte 
Plus kvalitný mandľový olej od Energy 
 
Balenie: 10 ml – roll on 
Cena: 7,80 EUR 
 

Nočné sérum na pleť obsahuje: 
 
ylang ylang – navodzuje emocionálnu rovnováhu, posilňuje vzťahy, stimuluje nadobličky, je 
upokojujúci. 
Magnólia – olej súcitu, hydratuje pleť, upokojuje  
Bergamot – proti úzkosti, stresu a napätiu 
Plus kvalitný mandľový olej od Energy 
 

Balenie: 10 ml – roll on 
Cena: 7,80 EUR 

 

 

Dynamická fáza 
 

V dynamickej fáze chceme mať všetko rýchlo hotové, 
preto som pre vás namiešala univerzálny olej na telo aj 
pleť. Odporúčam natierať hneď po sprche na ešte vlhkú 
pokožku, tým sa zaručí maximálna hydratácia pleti. 
 

Zloženie:  
Mäta pieporná – očisťuje a stimuluje vedomie mysle 
a zvyšuje mentálny výkon 
Kadidlo – olej Otca, omladzuje, zvyšuje pozornosť a sús-
tredenie 
Yarow /Pom - zmes esenciálneho oleja z myšieho chvos-
tíka a za studena lisovaného oleja zo semien granátového 
jablka. Upokojuje pokožku, utíši emócie v priebehu dňa. 
Táto synergická zmes, prvá svojho druhu, pomáha redu-
kovať nedokonalosti pokožky a vyživovať ju, pričom po-

máha eliminovať faktory prispievajúce k príznakom starnúcej pleti. Tento rastlinný životabudič 
má zmierňujúce a skrášľujúce vlastnosti na omladenie a upokojenie pokožky. 
 



Santalové drevo - účinné afrodiziakum; obzvlášť účinné proti  stresu, úzkosti, a pocitu izolova-
nosti.  
Plus kvalitný mandľový olej od Energy 
 
Balenie: 45 ml - 17,00 EUR, 100 ml - 29,00 EUR 
 

 
Fáza Matky 

fáza prejavu – sociálna fáza 

 
V tejto fáze je vhodné používať prípravky na výživu pleti. Pripravila som pre vás: 
 

Nočný zosvetľovací krém na pigmentové škvrny 
 
 
Zloženie: Slamienka, Yarow Pom, kôpor, kadidlo, muškát, 
myrha, citrón, kokosový orgovánový olej, aloe vera 
 
Balenie: 50 ml  
 
Cena: 12,00 EUR 
 
 

 
 
 

 
Denné sérum na pleť obsahuje tieto esenciálne oleje:  
 
Slamienka – má upokojujúce a regeneratívne účinky 
Ruža -  stimuluje zmysly a priaznivo pôsobí na emócie: afrodizia-
kum, uvoľnenie a relax, odstraňuje napätie a stres 
Santalové drevo - Regeneruje a opravuje kožné bunky, stimuluje 
produkciu nových buniek, obnovuje hydratáciu pokožky, robí po-
kožku pružnejšou 
levanduľa – zlepšuje komunikáciu, omladzuje – zvyšuje prietok krvi 
a umožňuje tak živinám a kyslíku preniknúť do kožných buniek 
 
Kadidlo – olej Otca, omladzuje, zvyšuje pozornosť a sústredenie 
  
Myrha – olej Matky, má adstrigentné a tonizačné účinky 
 
Plus kvalitný mandľový olej od Energy 
Táto zmes pomôže k otvorenej komunikácii a emocionálnej úprimnosti. 
 
Balenie: 10 ml – roll on 
 
Cena: 12,00 EUR 
 

 



 

 

 

 

 

Fáza  čarodejnice 

Kreatívna fáza 

 
 

Sérum na pleť 
 

Do roll on som pre vás namiešala: 
 
Divoký pomaranč – proti vráskam, uvoľňuje zadržiavanú vodu v tele 
Škoricu – posilňuje imunitný systém, napomáha lepšej cirkulácii 
Koriander – pomáha pri relaxácii počas obdobia stresu, podráždenia a nervozity 
Muškát – rozpúšťa negatívne spomienky, uľavuje od stresu a napätia, podporuje pocit blaha 
a nádeje. 
Bazalku – antidepresívum, dodáva energiu 
Citrón - Vysoký obsah vit.C, zosvetľuje pigmentové škvrny, detoxikuje, rozžiari pokožku 
plus mandľový olej.  
Táto zmes podporuje tvorivosť, hravosť, schop-
nosť užívať si života. 
 
Balenie: 10 ml – roll on 
 
Cena: 7,00 EUR 
 
 
 

Dezodorant 
 
Táto fáza je čistiaca, tak podporme aj éterickými 
olejmi vylučovanie toxínov z tela.  
Natierajte do podpazušia po rannej či večernej spr-
che. 
 
Zloženie:  
 
Šalvia, Zendocrine, Levanduľa, Pačuli, Kadidlo, Purify, Citrón, frakcionovaný kokosový olej 
 
Balenie: 10 ml – roll on 
 
Cena: 11,00 EUR 
 
 
 
 
 
 
 


