
100%-os tisztaságú, hígítatlan  Spike-
nard, Frankincense Carteri CO2, Palo 
Santo és Vetiver.

A gyökér csakra az első csakra, amely a gerinc alsó végénél, a 
gát területén helyezkedik el. Ez a csakra elengedhetetlen 
létezésünk megtapasztalásához, a földdel és a saját testünkkel 
való kapcsolatunkért felelős, továbbá a stabilitást és az alapve-
tő túlélési szükségleteinket is biztosítja. Erős és kiegyensúlyo-
zott alapként szolgál egész lényünk jólétéhez. Ez a csakra 
támogatja a bizalom és a rokonszenv érzését is, hogy kapcso-
latba léphessünk a körülöttünk lévő világgal.
Amikor ez a csakra kiegyensúlyozott, stabilnak, biztonságos-
nak, támogatottnak és földeltnek érezzük magunkat és egész-
ség jellemzi az egyént. Azoknak az embereknek, akiknek a 
gyökércsakrája kiegyensúlyozatlan, nem érzik magukat bizton-
ságban a világon, és minden potenciális kockázatnak tűnik. A 
blokkolt, túl lassan, vagy egyáltalán nem forgó gyökércsakra 
esetén az egyén viselkedése olyanná válhat, amelyet főként a 
félelem, csekély önbecsülés, önromboló viselkedés ural. Ha a 
csakra túl aktív, durvaság, túlzott materializmus, énközpontú-
ság, vakmerőség, kapzsiság és paranoia alakulhat ki. Ez a 
szinergia a Spikenard, a Frankincense Carteri C02, a Palo Santo 
és a Vetiver 100% tisztaságú illóolajok keverékéből készült. 
Gazdag, földes, édes-fűszeres aromájával segítsen magán, 
nyugtassa meg lelkét, segítse általa létrehozni a biztonság, a 
védelem és a remény érzetét. Ez a keverék támogatja a bizalom 
és a hovatartozás érzésének kialakulását.
KidSafe: nem.

Helyi alkalmazáshoz hígítsuk 1 % -ra. Használhatja  diffúzorá-
ban is, 30 percig.
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Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 
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