
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Προάγει την ηρεμία και τη χαλάρωση 

• 100% αγνό έλαιο λεβάντας 

• Ιδανικό για τοπική εφαρμογή ή συσκευή 

αρωματισμού

• Αναμειγνύεται τέλεια με τα υπόλοιπα έλαια 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
15mL

ΟΔΗΓΙΕΣ
Αναμείξτε 2-4 σταγόνες με νερό ή λοσιόν για 

τοπική εφαρμογή ή αρωματοθεραπεία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Kosher

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil.

ForeverTM Essential Oils – Lavender
Ηρεμία και χαλάρωση.

Η λεβάντα είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό βότανο με πλούσια ιστορία που 
χρονολογείται από την αρχαία Ρώμη και την Ελλάδα. Η χρήση αυτού 
του αρωματικού φυτού βρίσκεται επίσης σε ιστορικά κείμενα όπου 
χρησιμοποιήθηκε μαζί με την αλόη, μπαχαρικά και βότανα για την 
προετοιμασία των ναών για τις θρησκευτικές τελετές.

Το διακριτικό, λεπτό άρωμα του Forever® Essential Oils Lavender 
προκαλεί συναισθήματα ηρεμίας και χαλάρωσης. Καλλιεργείται και 
συγκομίζεται στη Βουλγαρία λόγω του ιδανικού κλίματος και του 
εδάφους. Το Forever® Essential Oils Lavender περιέχει υψηλά επίπεδα 
οξικού λιναλυλεστρέρα που δίνει στη λεβάντα το φρουτώδες γλυκό 
άρωμα, καθώς και υψηλά επίπεδα τερπενοειδών. 

Απολαύστε τις χαλαρωτικές ιδιότητες του αιθέριου ελαίου λεβάντας, 
αραιώνοντάς το. Εισπνεύστε το βαθύ, λουλουδένιο άρωμα και μετά 
εφαρμόστε το στους κροτάφους και τους καρπούς σας. Αφήστε το 
όμορφο άρωμα να σας μεταφέρει σε ένα γαλήνιο μέρος. Το Forever 
Essential Oils Lavender είναι επίσης τέλειο για χρήση σε συσκευή 
αρωματισμού. Δοκιμάστε να προσθέσετε μερικές σταγόνες στη συσκευή 
πριν τον ύπνο για να δημιουργήσετε μια αίσθηση χαλάρωσης μετά από 
μια κουραστική μέρα και να προετοιμάσετε το σώμα και το μυαλό σας 
για έναν ξεκούραστο ύπνο το βράδυ.

Όταν μυρίζετε το άρωμα του Forever® Essential Oils Lavender, οι 
οσφρητικοί υποδοχείς που βρίσκονται στο πίσω μέρος της ρινικής σας 
κοιλότητας στέλνουν πληροφορίες στο μεταιχμιακό σας σύστημα, το 
οποίο υποστηρίζει τα συναισθήματα και τη μνήμη.

Τα αιθέρια έλαια της Forever παράγονται από προσεκτικά επιλεγμένες 
σοδειές κυρίως με απόσταξη με ατμό και ψυχρή έκθλιψη. Κάθε 
αιθέριο έλαιο εξάγεται από ένα συγκεκριμένο μέρος του φυτού, 
συμπεριλαμβανομένων των ανθέων, των καρπών, των σπόρων, των 
φύλλων ακόμη και του φλοιού ή της ρίζας. Το αποτέλεσμα είναι το πιο 
αγνό βότανο της φύσης, που συγκομίζεται ειδικά για εσάς.
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ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ

Χωρίς γλουτένη  Καταλληλο για χορτοφάγους  Κατάλληλο για vegans


