
100%-os tisztaságú, hígítatlan   Grapefru-
it Pink, Rhododonderon, Bergamot, és 
Rose Otto.

A szív csakra a negyedik csakra, amely a mellkas központjában 
található, és irányítja a szívünket, a tüdőt és a karunkat. Ez 
kapcsolódik a szeretet, az együttérzés, a megbocsátás, a 
kapcsolat és a megértés érzéseinkhez, segít a feltétel nélküli 
szeretetben és az elfogadásban, önmagunkkal és másokkal 
szemben.
Ez a csakra könnyen sebezhető, befolyásolja egész lényünket, 
pszichés állapotunkat. Ha saját szívünket gyógyítjuk, az lehe-
tővé teszi számunkra, hogy meggyógyítsuk a körülöttünk lévő 
világot. Amikor képesek vagyunk szeretni magunkat azért, aki 
vagyunk, szeretetet adunk másoknak, akkor ők is együttérzés-
sel, elfogadással és kedvességgel fogadnak bennünket.
Ez a szinergia segíti meggyógyítani a szív sebeit, és táplálja a 
szellemet, úgy, hogy közben megnyitja, és felemeli a szív 
központját. A szerető együttérzés pozitív energiát ad, bátorít 
az örömteli jövőképünk megalkotásában, segít a külső kapcso-
latok ápolásában, támogatja a feltétel nélküli szeretetet.
KidSafe: nem.

Adjon néhány cseppet inhalátorába,  vagy egy-két cseppet 
vigyen föl egy zsebkendőre.
Helyi alkalmazás: 2-3 % -ra hígítsa hordozóolajba.
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Loving Compassion
szív csakra, synergy 

meghívja a teremtés 
energiáját és inspirálja 

a lehetőségeket

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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