
100%-os tisztaságú  Spikenard, Frankin-
cense Carteri CO2, Palo Santo és Vetiver 
frakcionált kókuszolajban 3% -ra hígítva.

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.

Elsősorban a térd hátsó részére és talpakra vigye fel.

ÁLTALÁNOS 
JELLEMZŐK

ALKALMAZÁSA

www.esentialheal.hu FaceBook.com/essentialheal

Grounded Foundation
gyökér csakra, Roll On

remény

megnyugtatja 
a lelket

bizalom

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. 

MEGJEGYZÉS



100%-os tisztaságú Coriander Seed, 
Geranium Bourbon, Orange Sweet és 
Jasmine Absolute frakcionált kókuszolaj-
ban 3% -ra hígítva.

A második csakra szex vagy szakrális csakra a teremtés, az 
érzések és a kapcsolatok központja. Ez a csakra a szemérem-
csont felett és a köldök alatt található. Ez a csakra az önérzé-
sünk otthona, ebben az energikus központban kreativitást, 
szexualitást, játékosságot, örömöt, bőségét és a vágyhoz való 
kapcsolódást tapasztalunk meg. Ezek az érzések táplálják a 
kreativitást, a kapcsolatokat, a növekedés és a változás érze-
tét. Ezt a szinergiát Joyful Creation-nek hívják, 100% tisztaságú  
Coriander Seed, Geranium Bourbon, Orange Sweet, és Jasmi-
ne Absolute illóolajok keverékével készül. Ez a keverék segít a 
szexualitással, kreatív kifejezéssel kapcsolatos energetikai 
blokkokat feloldani, miközben segíti az átalakulást.

A Joyful Creation előre hígított roll-on-ját a csakra területén 
(alsó has) az óramutató járásával megegyező irányban masz-
szírozza be. 

ÁLTALÁNOS 
JELLEMZŐK

ALKALMAZÁSA

www.esentialheal.hu FaceBook.com/essentialheal

Joyful Creation
szex csakra, Roll On

energetikai 
blokkok

szexualitás

bizalom

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. 

MEGJEGYZÉS



 100%-os tisztaságú  Black Pepper, 
Cardamom, Davana, Grapefruit Pink 
frakcionált kókuszolajban 3% -ra hígítva.

A harmadik a solar- vagy napfonat csakra a személyes erőnk, 
motivációnk, akaratunk és képességünk otthona, a vágyak és 
kívánságok központja, a köldök felett található. Szabályozza az 
emésztést, ahol a táplálékot a test számára értékes energiává 
alakítjuk. Helyes működés esetén boldogok, kiegyensúlyozot-
tak, elégedettek vagyunk, megvan a kellő önbizalmunk és a 
helyes önértékelésünk. Diszharmonikus működés esetében 
elfojtottnak, tehetetlennek érezzük magunkat, mindent az 
eszünkkel akarunk irányítani. Ezt a szinergiát Self Manifesta-
tion-nak hívják, és 100%-os tisztaságú  Black Pepper, Carda-
mom, Davana, Grapefruit Pink illóolajok keverékével készül. 
Lágyan édes ütése illatával erősíti az önértékelésünket, lelke-
sedéssel, kitartással és motivációval tölti fel azt. 

A csakra területére, az óramutató járásával megegyező irány-
ban masszírozza.

ÁLTALÁNOS 
JELLEMZŐK

ALKALMAZÁSA
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Self Manifestation
napfonat csakra, Roll On

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. 

MEGJEGYZÉS

önértékelés

kiegyensúlyozotság

motiváció



100%-os tisztaságú   Grapefruit Pink, 
Rhododonderon, Bergamot, és Rose Otto 
frakcionált kókuszolajjal 3% -ra hígítva.

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 gyógyít-
juk, az lehetővé teszi számunkra, hogy meggyógyítsuk a körü-
löttünk lévő világot. Amikor képesek vagyunk szeretni magun-
kat azért, aki vagyunk, szeretetet adunk másoknak, akkor ők is 
együttérzéssel, elfogadással és kedvességgel fogadnak ben-
nünket.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 
kapcsolatok ápolásában, támogatja a feltétel nélküli szeretetet.

A Loving Compassion roll-on-ja frakcionált kókuszolajjal 
hígított, így készen áll a felhasználásra. A csakra (mellkas) 
területét az óramutató járásával megegyező irányban masszí-
rozza be.

ÁLTALÁNOS 
JELLEMZŐK

ALKALMAZÁSA
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Loving Compassion
szív csakra, Roll On

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. 

MEGJEGYZÉS

együttérzés

táplálja 
a szellemet

meggyógyítja
 a szív sebeit

megnyitja, 
és felemeli 

a szív központját

feltétel nélküli
szeretet



100%-os tisztaságú  Ho Wood, Lavender 
Fine, Spearmint és Blue Tansy frakcionált 
kókuszolajban 3% -ra hígítva.

A torok csakra az ötödik a csakrák sorában, gégetájékon talál-
ható. Ez a csakra a kommunikáció otthona és a megtisztulás 
helye, a pajzsmirigy felett is elnököl, amely kiegyensúlyozza a 
hormonjainkat és egészséges immunrendszert biztosít. Amikor 
ez a csakra nyitva van, egyértelműen kommunikálunk, figye-
lünk a belső hangunkra, őszinték vagyunk másokhoz, ki tudjuk 
mutatni gyengédségeinket, képesek vagyunk határozottan és 
helyesen dönteni. Nem hagyjuk, hogy mások véleménye befo-
lyásoljon. Használja ezt a szinergiát a tiszta kommunikáció 
támogatására. Ez az egyedülálló keverék hozzájárul az energe-
tikai torlódások felszabadításához, támogatja a tiszta kommu-
nikációt. 

Helyileg, az óra járásával megegyező irányba kenje be a 
csakra területét.

ÁLTALÁNOS 
JELLEMZŐK

ALKALMAZÁSA
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True Expression
torok csakra, Roll On

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. 

MEGJEGYZÉS

energiafelszabadítás

tiszta 
kommunikáció 

őszinteség



100%-os tisztaságú Grapefruit Pink, Clary 
Sage, Sandalwood Australian és Spruce 
frakcionált kókuszolajban 3% -os hígítás-
ban.

A homlok csakra a hatodik csakra, amely a szemöldök között 
helyezkedik el. Ez irányítja az agyalapi mirigyet, az agy alsó 
részét, a szemet és a koponyát. Ez a csakra kapcsolódik az 
intuícióhoz, a bölcsességhez, az értelemhez, a tudáshoz, a 
megértéshez és a képzelethez.  Ha hatodik csakra nyitott, a 
tiszta álmodozást vagy a tisztánlátás pillanatait tapasztalhatja 
meg. Úgy érzi, hogy vezetett, bízhat az élet folyamatában, és 
úgy gondolja, hogy jelenléte az élet szerkezetének szerves 
része. Ezek az ismeretek intuíciók formájában jutnak el 
hozzánk. Intuíciónk világosabb képet ad számunkra a életfela-
datunkról, életutunk ösvényéről, az inspiráció, a képzelet aján-
déka révén támogatja a spirituális növekedésünket és folyama-
tos fejlődésünket. Napjaink túlhajszolt életvitele elhomályosítja 
intuícióink üzeneteit, ahhoz, hogy érzékelni tudjunk, le kell 
lassulni, kicsit meg kell állni. Ezt a keveréket tiszta intuíciónak 
nevezik, amely a Grapefruit Pink, a Clary Sage, az ausztrál San-
dalwood és a Spruce 100% tisztaságú illóolajával készül. Hasz-
nálja ezt a szinergiát a tudatos én elnémításához, segít csatla-
kozni egy magasabb szintű tudatossághoz, miközben a lélek 
békében marad. Elősegíti a homlokcsakra erősödését, meghív-
ja a teremtés energiáját és inspirálja a lehetőségeket.

KidSafe: nem.

Helyi alkalmazás: A csakra területére óvatosan kenje az 
óramutató járásával megegyező irányban masszírozva.

ÁLTALÁNOS 
JELLEMZŐK

ALKALMAZÁSA
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Clear Intuition
Roll On, homlok csakra

elősegíti 
a homlokcsakra 

erősödését

magasabb szintű
tudatosság

tudatos én
elnémítása

a lélek 
békében marad

inspirál

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. 

MEGJEGYZÉS



100%-os tisztaságú  Orange Blood, 
Frankincense Carteri C02, Petitgrain és 
Neroli frakcionált kókuszdióolajban 3% 
-ra hígítva.

A koronacsakra fejtetőn, a kutacs területén található, ezt tartják 
a legfontosabb energiaközpontnak. Ez a csakra az forráshoz, 
Istenhez vagy univerzális tudatossághoz köt bennünket. 
Amikor ez a csakra nyitva van, úgy érezzük, hogy az energia 
áramlása kitölti a testünket és összeköt bennünket a bolygó 
összes többi lényével.

Ha a koronacsakra működése eltér a kívánatostól, akkor testi 
(fizikai) szinten olyan betegségek jelentkezhetnek, amelynek 
nincs fizikai betegségre visszavezethető oka.

Ez keverék meleg, kellemes illatával támogatja a spirituális 
énünkkel való kapcsolatot, hogy képesek legyünk felszívni azt 
a szellemi táplálékot, amire egész lényünknek szüksége van. 

A keverék előzetesen hígítva van frakcionált kókuszdióolajjal, 
így készen áll az azonnali felhasználásra. A csakra területére 
(a kutacs területe) kenhetjük finoman, az óramutató járásával 
megegyező irányban masszírozza.

ÁLTALÁNOS 
JELLEMZŐK

ALKALMAZÁSA
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Higher Connection 

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. 

MEGJEGYZÉS

spiritualitás

szellemi
táplálék

támogat

korona csakra, Synergy Roll On


