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Despre noi

Misiunea nJoy Nature este de a produce și a răspândi în lume cele mai
fine, pure și naturale uleiuri esențiale, oleorășini, extracte din plante și
hidrosoli florali, dar și alte materiale naturale.

Uleiurile sunt esența vieții plantei din care sunt extrase. În fiecare 
picătură din acel ulei, există un strop din valoarea terapeutică a plantei 
însăși. Uleiurile esențiale pot fi utilizate în aromaterapie, prin difuzare 
în mediu. Ele stimulează celulele olfactive, transformând stimulul 
chimic într-un impuls electric și ajungând la creier astfel fiind capabile 
să ofere emoții variate și relaxare. Printre beneficiile difuzării regăsim și 
abilități expectorante, digestive, de reechilibrare și stimulare. Diferite 
uleiuri esențiale pot fi de asemenea utilizate pe cale orală sau, datorită 
absorbției epidermice, se pot folosi la masaje, băi, clătiri și băi pentru 
picioare sau ca ingrediente active ce trebuie adăugate în creme și 
loțiuni pentru a-și amplifica proprietățile. În fine, uleiurile esențiale pot 
reprezenta o atingere specială și în bucătărie. Constituenții chimici ai 
esențelor, mirosul sau aroma lor, acționează individual sau în sinergie - 
determină întotdeauna o acțiune globală care implică organismul atât la 
nivel fizic, cât și psihic. 

Scopul nostru va rămâne întotdeauna același: de a furniza produse
naturale de înaltă calitate, la prețuri corecte și competitive. Ne
asigurăm ca de fiecare dată când clienții noștri intră în legătură cu nJoy
Nature, aceasta să fie o experiență plăcută și de neuitat.

nJoy Nature - veriga lipsă dintre natură și medicină.
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Obiectivele noastre

• de a produce și furniza uleiuri esențiale premium și 
alte produse naturale;

• de a oferi prețuri corecte și competitive;

• de a ne documenta constant și a căuta produse noi 
potrivite pentru clienții noștri;

• de a oferi cele mai ridicate nivele de servicii pentru 
clienți.

De ce uleiuri esențiale
nJoy Nature?

Pentru că nJoy Nature înseamnă credința că natura ne poate ajuta prin 
plantele ei, care conțin tot ce e nevoie pentru ca organismul nostru să 
se vindece. 

Pentru că, prin procedee naturale de extracție se obțin uleiurile 100% 
pure, ce dețin proprietăți puternice și benefice asupra corpului nostru. 

Pentru că mirosul este la fel de important ca văzul sau auzul, iar prin 
arome și esențe pure inhalate, ne ajutăm organismul să se vindece. 

Pentru că uleiurile esențiale sunt pentru toată lumea și sunt menite să 
fie împărțite tuturor. Odată ce începi să folosești uleiurile esențiale nJoy 
Nature, revoluționezi nu doar sănătatea proprie, ci și a celor din jur. 

Pentru că mirosul te poate duce cu gândul la oamenii dragi din viața 
ta. Este atât de ușor să introduci uleiurile noastre în viața de zi cu zi! De 
exemplu Lavanda este bună pentru un somn liniștit, ori Lămâia pentru 
o dimineață adormită, Menta pentru un nas înfundat sau Scorțișoara e 
grozavă într-o zi friguroasă. 

Pentru că ne ajută să avem grijă de copiii noștri, să îi iubim intens și 
să îi vindecăm cu esențe aromate pure și naturale. Pentru că uleiurile 
esențiale ne ajută pe plan fizic, emoțional și spiritual, fiind unelte 
folositoare ce promovează schimbarea și starea de bine, zi de zi. 

nJoy!
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Note de Top

Notele de top au o aromă ușoară, plină de 
prospețime. 

Sunt primele ce se simt într-un blend, dar și primele 
care se evaporă. Exemple de note de top sunt 
uleiurile de citrice, cele florale sau mentolate. 

Aceste note formează împreuna buchetul
unui blend. Pentru ca buchetul unui blend să fie 

echilibrat, este necesară respectarea proporției de 
3-2-1   (3 top, 2 mijloc și 1 bază)

Aniseed
-Pimpinella Anisum-

Uleiul esențial de Anason se extrage din fructele sale prin distilare 
cu aburi; provine din Orientul Mijlociu, dar în prezent îl găsim și în 

Europa, SUA și Africa de Nord. A fost folosit încă din antichitate, 
venerat de egipteni, greci și romani. Uleiul esențial de Anason are un 
efect puternic, asemănător celui de chimen dulce și este de ajutor în 

momente de neliniște, fiind un ulei care relaxează și liniștește.
 

Notă de Top
Dulce și bogată, ușor picantă, prezintă un miros caracteristic, 

asemănător feniculului. Aroma sa de lemn-dulce este încântătoare și 
de aceea este des întâlnită în aromaterapie. Poate da o notă exotică și 
picantă unui blend și e un ulei  ideal folosit la producerea săpunurilor, 

uleiurilor de masă, loțiunilor sau lumânărilor.

Beneficii
• Calmează în stări de neliniște, indicat în astenie și în cazul ameţelilor;

• Tonic și antispasmodic, tratează migrenele, astmul și tusea convulsivă;
• Indicat în cazul menstruaţiilor dureroase și a colicilor la copilași;

• Ajută la calmarea spasmelor intestinale, durerilor gastrice și digestiilor 
lente;

• De mare ajutor în stimularea lactației.

 

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 

purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 
pielea sau scalpul cu el. 

 În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.

Ca blend pentru difuzor: adăugăm 9 picături de ulei 
esențial de Aniseed, cu 6 picături de Lemon și 1 picătură de 

Peppermint. 
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Bergamota este un arbust pitic ce face parte din familia citricelor, 
o combinație între arborele de lămâi și cel de portocal.  Uleiul 
esențial de Bergamotă se extrage din coaja fructului proaspăt și se 
obține prin presare la rece. Bergamota se încadrează în categoria 
uleiurilor liniștitoare,  fiind un ulei prețios atât pe plan fizic, cât și pe 
plan emoțional.  Datorită complexității aromei sale, uleiul esențial de 
Bergamotă este un ulei versatil, putând fi mixat foarte ușor cu alte 
arome, mai ales florale (Neroli, Trandafir) sau cu cele ierboase, cum e 
Lavanda și Salvia. 

Notă de Top
Deși face parte din familia citricelor, Bergamota nu are aroma tipică a 
acestora. Se poate simți o aromă subtilă dulce de floare, asemănată cu 
Lavanda, odată ce depășim aroma citrică inițială.

Beneficii
• În combinație cu Lavanda sau Măghiranul, Bergamota este folosită 
pentru tratarea crampelor abdominale și a febrei;
• Răcoritor (e de ajutor în cazul durerilor superficiale și al mâncărimilor);
• Analgezic, antiinflamator, antibacterian, antifungic;
• Calmant, fortifiant, tonic, relaxant;
• Înălțător emoțional, îmbunătățește imaginea de sine, iubirea de sine;
• Reduce anxietatea și insomnia; 
• În combinație cu uleiul de Lavandă și uleiul de YlangYlang, Bergamota 
ajută la diminuarea stărilor de depresie.  

Bergamot
-Citrus aur Bergamia-

KIT15 KIT30

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: 6 picături ulei esențial de Cedru, 6 picături ulei esențial de Bergamotă (se poate 
înlocui cu ulei esential de Lavandă), 4 picături ulei esențial de Portocală (se poate înlocui cu ulei 
esențial de Mandarină). Se amestecă uleiurile în 30 ml ulei 
purtător sau cremă.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană de 
sare Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor pentru reducerea anxietății: 8 
picături ulei esențial Bergamotă, 6 picături ulei esențial 
Lavandă, 1 picătură ulei esențial YlangYlang. Se pot adăuga și 
câteva picături de ulei esențial de Tămâie.

Basil
-Ocimum Canum-

Uleiul esențial de Busuioc se extrage din frunzele și florile sale, prin 
distilare cu aburi și provine din Africa și Asia, cu o răspândire largă în 
prezent în toată lumea. Acesta este un ulei energizant și este cel mai 
eficient în timpul zilei, în special dimineața. Uleiul de Busuioc este un 
ulei protector spiritual, reînnoiește și protejează energetic, acționând 

asupra chakrelor gâtului și inimii. Oferă claritate și bună-dispoziție, fiind 
un ulei înălțător. 

Notă de Top
Aromă dulce și ierboasă, cu o ușoară nuanță de lemn-dulce; este un 
ulei ușor picant, plin de prospețime, ce revitalizează și tonifică intens 

organismul.

Beneficii
• Foarte benefic pentru creșterea concentrării;

• Ajută în cazul gingiilor sensibile și împotriva căderii părului;
• Îndepărtează celulita, scade febra și calmează durerile de cap;

• Este tonic pentru sistemul nervos, reface și fortifică țesuturile;
• Dezinfectează și îmbunătățește digestia, reduce tensiunea și 

epuizarea nervoasă. 

KIT30

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 

purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 
pielea sau scalpul cu el. 

   În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.

   Ca blend pentru difuzor: adăugăm 9 picături de ulei 
esențial de Basil, 6 picături Bergamot, 6 picături de Lime și 3 

picături de Peppermint, pentru a obține un mix înălțător.
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Uleiul esențial de Salvia Sclarea are un spectru larg de răspândire și 
este obținut prin distilarea cu aburi a plantei înflorite. Acesta este folosit 
în medicina alternativă naturistă și Ayurveda, ca un tonic ce echilibrează 
armonios energiile în corp. Salvia este un ulei perfect pentru trup, minte 
și suflet.

Notă de Top
Aromă proaspătă și dulce, cu tonuri calde și ierboase ce se îmbină 
armonios, pentru a crea mirosul unic al Salvei.

Beneficii
• Stimulează visele, reduce stresul și calmează mintea;
• E folosit în disconfort menstrual, dereglări hormonale, probleme cu 
circulația sau colesterol ridicat;
• Ajută în cazul insomniilor, relaxează și creează o stare de bine;
• Este un anticoagulant, antioxidant, antifungic, antispasmodic și 
anestezic, stimulează producția de estrogen;
• Susține buna funcționare a organismului femeilor aflate la menopauză;
• Echilibrează cu succes chakrele.  

Clary Sage
-Salvia Sclarea-

KIT15 KIT30

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: 15 picături în 30ml ulei purtător, cum ar fi 
jojoba, avocado sau migdale și masăm pielea cu el.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor pentru reducerea anxietății: 
adăugăm 9 picături de ulei esențial de Clary Sage, 6 picături 
de Lavandă și 2 picături Ylang Ylang (blend împotriva 
anxietății).

Carrot Seed
-Daucus carota-

Uleiul esențial de Semințe de Morcov se obține prin distilare cu aburi 
din semințele de morcov. Morcovul a ajuns în Europa abia în secolul 
al XVIII-lea, fiind originar din regiunea Afganistanului și a fost cultivat 

din timpuri vechi (aproximativ 5 milenii). Uleiul de Carrot Seed este 
folosit îndeosebi pentru proprietățile sale terapeutice asupra pielii, 
având performanța de regenerare a pielii mature și lovite. Aceasta 

se datorează conținutului bogat de carotol, ce oferă pielii un aspect 
luminos, proaspăt și tânăr. 

Notă de Top
Aroma sa este unică și complexă, cu note pământii, lemnoase și calde; 
un parfum dulce și aromat. Este un ulei medicinal, cu un miros distinct, 

ușor neplăcut în anumite cazuri. Folosit în cantitate redusă, aroma 
devine blândă, completând și echilibrând blendurile cu succes.

Beneficii
• Regenerează pielea cu probleme, psoriazis și repară pielea crăpată a 

călcâielor;
• Combate celulita, este un antifungic și antibacterian puternic;

• Întărește mușchii și țesuturile;
• Combate căderea părului și echilibrează hormonal;

• De mare ajutor în cazul răcelii sau gripei, tusei și bronșitei; tratează 
infecțiile respiratorii;

• Liniștește durerile musculare și durerile cauzate de gută și artrită.

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 

purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 
pielea sau scalpul cu el. 

   În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.

   Ca blend pentru difuzor: adăugăm 6 picături de 
Sandalwood, 4 picături de Lemongrass, 2 picături de Vetiver 

și 2 picături de Carrot Seed, pentru un efect de centrare și 
împământare.
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Uleiul esențial de Grapefruit este extras din coaja fructelor, prin 
distilare cu aburi. Este un hibrid natural, între pomelo și portocală, și 
are proprietăți similare cu cele ale uleiului esențial de Lămâie. Uleiul 
esențial de grapefruit este folosit cu succes în cosmetică și 
aromaterapie și are un efect extraordinar asupra simțurilor și stării de 
spirit.

Notă de Top
Uleiul esențial de grapefruit are un miros fructat, plin de prospețime, 
dulce-amărui. Aroma sa reîmprospătează și energizează starea de spirit, 
deoarece intensifică eliberarea endorfinelor, neurotransmițători ce 
declanşează emoții pozitive de iubire și fericire.

Beneficii
• Bun în combaterea oboselii și un remediu excelent în lupta cu 
depresia;
• Este un antiseptic natural folosit pentru curățarea și împrospătarea 
casei;
• Este bogat în Vitamina C, ajută la întărirea sistemului imunitar și la 
prevenirea și combaterea răcelii;
• Detoxifiant, antiseptic, antidepresiv, diuretic, luptă împotriva durerilor 
de cap și excesului în greutate;
• Combate celulita, infecțiile tractului urinar, problemele hepatice, 
infecțiile piciorului și unghiilor;
• Se folosește în vaporizator pentru ameliorarea stresului și anxietății;
• Se folosește în ulei de masaj pentru creșterea capacității de exprimare, 
masând ușor plexul solar.

Grapefruit
-Citrus Paradisi-

KIT15 KIT30

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: punem 10-15 picături de ulei esențial 
de Grapefruit în 30 ml ulei purtător (jojoba, chimen negru, 
avocado, cocos). Uleiul esențial de Grapefruit se folosește 
împreună cu cel de Cedru pentru un efect de purificare al 
organismului.
În cada fierbinte: putem adaugă între 20-30 picături de 
ulei esențial de Grapefruit, alături de sare de Himalaya sau 
Epsom, pentru relaxare și purificare.
Ca blend pentru difuzor: adăugăm 8 picături ulei esențial de 
Grapefruit, 6 picături Bergamotă și 3 picături Cedru.

Lemon
-Citrus Limonum-

Uleiul esențial de Lămâie se extrage din coaja fructului proaspăt, prin 
presare la rece. Este un bun stimulent al psihicului și un mare ajutor 
în meditație. Uleiul esențial de Lămâie se potrivește cu majoritatea 

uleiurilor esențiale, fiind un ulei ușurel și proaspăt, din familia citricelor. 
Ca și uleiuri compatibile putem menționa Mușețelul, Eucaliptul, Tămâia, 
Grapefruitul, Lavanda, Rozmarinul, Portocala, Ylang Ylang, Santalul sau 

Palo Santo.

Notă de Top
Aroma uleiului esențial de Lămâie este una ușoară, proaspătă și 

ascuțită, de citrice, cu o tentă dulcică de fructe.

Beneficii
• Datorită proprietăților sale înălțătoare, uleiul esențial de Lămâie este 

bun și pentru creșterea concentrării și a focalizării;
• Stimulează formarea celulelor sanguine albe;

• Are și o influență puternică în restabilirea echilibrului acido/bazic din 
organism;

• Uleiul esențial de Lămâie este un deodorant natural, iar introdus în 
șampon, întărește culoarea galbenă a părului;

•  Luptă împotriva depresiei și reduce tensiunea. Este un ulei purificator 

al energiei, curăță și crește vibrația și energia.

KIT15 KIT30

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei purtător, 

cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm pielea 
cu el. Uleiul esențial de Lămâie devine fototoxic dacă este folosit 

în cantități mai mari. A se evita expunerea la soare în acest caz.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană de 

sare Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor: adăugăm 9 picături de ulei esențial de 

Lămâie, cu 6 de Lavandă și 3 de Rozmarin și obținem un blend 
pentru reîmprospătare.
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KIT6 KIT15 KIT30

Lămâița sau Iarba de Lămâie se extrage din frunzele plantei și se 
obține prin distilare cu aburi. Aceasta este o plantă aromatică perenă, 
ce își are originea în India, Guatemala și Madagascar. Are un conținut 
ridicat de citral, prezent și în coaja de lămâie și este folosit în prepararea 
parfumurilor, fiind foarte aromat. Uleiul de Lemongrass este de mare 
ajutor în momentele sensibile, în care emoționalul este la pământ. Din 
punct de vedere aromatic, se combină armonios cu uleiurile lemnoase, 
mentolate, ierboase sau cele din familia citricelor. Uleiul de Lemongrass 
este foarte puternic  și trebuie folosit în cantitate mică.

Notă de Top
Aroma sa este clară, curată, ușor înțepătoare, cu o tentă distinctă de 
citrice (lămâie) și ierburi verzi. Este un miros exotic și proaspăt, foarte 
aromatic, ce purifică și energizează.

Beneficii
• Folosit în cazul insomniilor, problemelor digestive și a celor respiratorii;
• Folosit pentru scăderea febrei și umflăturilor;
• Deține proprietăți antioxidante și ajută la întărirea sistemului imunitar;
• Protejează împotriva Staphylococcus aureus și ajută la menținerea 
echilibrată a colesterolului și la menținerea sănătoasă a pielii;
• Combate oboseala, anxietatea și mirosul urât;
• Ajută la combaterea mătreţii și menține un păr sănătos;
• Îmbunătățește claritatea mentală, reduce stresul și ridică starea de 
spirit.

Lemon Grass
-Cymbopogon flexuosus-

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 
purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 
pielea sau scalpul cu el.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor: adăugăm 4 picături de Peppermint, 
3 picături de Lemongrass, 4 picături de Lavandă.

Mandarin
-Citrus Reticulata-

Uleiul esențial de Mandarină se obține prin presare la rece din coaja 
fructului proaspăt al arborelui de Mandarin. Acesta este originar din 

China, urmând să ajungă și în Europa în secolul al XIX-lea. Dintre toate 
uleiurile din familia citricelor, acesta este cel mai dulce și tinde să fie 

cel mai liniștitor. Este considerat foarte înălțător, iar din punct de vedere 
aromatic, se potrivește foarte bine cu majoritatea uleiurilor citrice, 

florale, lemnoase, picante sau ierboase. Uleiul esențial de Mandarin 
este preferatul copiilor și al părinților, bătrânilor și femeilor însărcinate. 

Este un ulei ideal atunci când avem nevoie de liniște și armonie, e 
perfect pentru o după-masă relaxantă și este recomandat înainte de 

somnul copiilor.

Notă de Top
Aroma sa dulce și proaspătă de citrice se combină armonios cu cea 
a florilor, astfel creându-se o sinergie exotică și intensă, delicioasă și 

pură, iubită mai ales de copii. Este foarte apreciată în parfumerie și 
aromaterapie.

Beneficii
• Are un efect puternic de calmare;

•Acționează asupra ficatului și stomacului, asemenea celorlaltor uleiuri 
din familia citricelor;

• Este un antidepresiv natural;
• Se folosește în cazuri de neliniște și nervozitate, astenie sau anxietăți;

• Încurajează somnul copiilor și bebelușilor și înlătură insomniile;
• Liniștește copiii hiperactivi;

• De folos în timpul meditației, echilibrează și liniștește.

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 

purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 
pielea sau scalpul cu el.

În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.

Ca blend pentru difuzor: adăugăm 3 picături de Lime, 3 
picături de Mandarin, 2 picături de Peppermint și 1 picătură 

de Geranium, pentru a obține un blend de primăvară.
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Uleiul esențial de Mentă se extrage din frunzele plantei prin distilare cu 
aburi și este un ulei foarte intens și mult mai concentrat față de celelalte 
uleiuri obținute prin distilare. Este suficientă doar o picătură pentru a ne 
bucura de efectul său înălțător, proaspăt și mentolat. Este uleiul potrivit 
în sezonul rece, în perioada Crăciunului și în perioada răcelilor. Uleiul de 
Mentă conține menthol, acesta fiind responsabil de senzația răcoroasă 
lăsată în urma sa, fiind perfect pentru înlăturarea tensiunilor musculare, 
durerilor și migrenelor.

Notă de Top
Aroma sa este proaspătă, mentolată și rece. Este un miros clasic, 
cunoscut de toată lumea, puternic și versatil, potrivit în orice blend. Este 
înălțător și răcoros.

Beneficii
• Are efecte benefice asupra tractului digestiv;
• Este un foarte bun antiinflamator și calmant;
• Se folosește în cazul durerilor de cap și migrenelor și în cazul durerilor 
de dinți;
• Foarte benefic împotriva colicilor;

• Calmează crizele de astm și ajută la înlăturarea răcelii și bronșitei.

Mint
-Mentha Arvensis-

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 
purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 
pielea sau scalpul cu el.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor: adăugăm 4 picături de Mint, 6 
picături de Lavender și 3 picături de Tea Tree, în cazuri de 
migrene și dureri de cap.

Sweet Orange
-Citrus sinensis-

Uleiul esențial de Portocală dulce se extrage din coaja fructului 
proaspăt, prin presare la rece. Este un ulei al fericirii și luminii, folosindu-

se de obicei în blenduri ce promovează un somn liniștit, datorită 
proprietăților sale sedative. Este un ulei versatil și ușor, cu o aromă 

minunată, înălțătoare, fiind printre cele mai populare uleiuri folosite 
în aromaterapie. Uleiul esențial de Portocală dulce produce veselie, 
ajută la îmbunătățirea mirosului într-o cameră plină de fum, este un 

ulei preferat de către copii. Combinat cu uleiul de Scorțișoară și Pin sau 
Brad creează o atmosferă de Crăciun. Uleiul esențial de Portocală dulce 

este un ulei luminos și vesel, un antidepresiv minunat.

Notă de Top
Aroma e caldă și dulce, citrică și fructată, similară celei de coajă de 

portocală proaspăt decojită, însă mult mai concentrată. Mirosul plin de 
prospețime este înălțător și învăluitor.

Beneficii
• Deblochează energiile și echilibrează chakrele;

• Relaxează și înveselește, aduce optimismul celor ce l-au pierdut;
• Antidepresiv și antibacterial;

• Întărește și redă vitalitatea;

• Recomandat în cazul loviturilor și juliturilor, scade iritația și inflamația.

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 

purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 
pielea sau scalpul cu el.

În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.

Ca blend pentru difuzor: adăugăm 6 picături de ulei esențial 
de Grapefruit, 4 picături de Sweet Orange și 2 picături de 
Frankincense, pentru un efect înălțător și o stare de bine.

KIT6 KIT15 KIT30
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Uleiul esențial de Peppermint sau Mentha Piperita se extrage din 
frunzele și florile plantei și se obține prin distilarea cu aburi. Acesta 
este un ulei puternic, cu un miros cunoscut și plăcut. Folosit în cantități 
mici reușește să împrospăteze și să ridice energia. Conținutul de 
menthol îl face un ulei răcoros, foarte bun pentru piele și dureri. Din 
punct de vedere emoțional, uleiul de Peppermint stimulează, ajută la 
concentrare și energizează. Este considerat un afrodisiac puternic și nu 
trebuie folosit înainte de culcare. Peppermint este o plantă aromatică 
ce face parte din familia mentei și poate fi găsită în Europa și America 
de Nord.

Notă de Top
Aroma sa e foarte mentolată și aromată, amintind de bomboanele de 
mentă, însă este o aromă mult mai concentrată și intensă, cu un miros 
ascuțit, proaspăt și răcoritor.

Beneficii
• Îmbunătățește digestia, alină problemele respiratorii și durerile de cap;
• Oprește greața, febra și spasmele stomacale;
• Atenuează durerile și colicii bebelușilor;
• Eficient în cazul oboselii, gripei și digestiei;
• Aplicare pe piele împotriva mușcăturilor, mâncărimilor, durerilor 
musculare sau migrenelor.

Peppermint
-Mentha Piperita-

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 
purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 
pielea sau scalpul cu el.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor: adăugăm 4 picături de Peppermint, 
3 picături de Lavandă și 3 picături de Tea Tree, pentru a obține 
un blend vindicator, ce alină durerile de cap sau migrenele.

KIT6 KIT15 KIT30

Petit Grain
-Citrus aurantium-

Uleiul esențial de Petit Grain se extrage prin distilare cu aburi din 
crenguţele și frunzele portocalului amărui, originar din sudul Chinei și 

nord-estul Indiei. Petit Grain provine din limba franceză și înseamnă 
“boabe mici”; fructele portocalului amărui sunt mult mai mici decât 

mandarinele, ca niște boabe, de aceea și-a primit și numele de 
Petit Grain. Uleiul este foarte folositor în timpul meditației, datorită 

proprietăților sale de relaxare și revigorare a psihicului. Acesta e 
cunoscut şi pentru însuşirile sale de stimulare a creativității, creșterea 

concentrării și pentru combaterea insomniei. Uleiul esențial de 
Petit Grain ajută foarte mult emoționalul, fiind un ulei înălțător, ce 

echilibrează și ajută la diminuarea stării de anxietate și situațiilor de 
stres. Petit Grain conține monoterpenolul linalool și acetatul de linalil, 
compuși ce calmează și armonizează, asemenea uleiului de Neroli și 

Lavandă, și este considerat un afrodisiac.

Notă de Top
Aromă proaspătă, ușor lemnoasă, este o aromă unică, cu note citrice, 

fructate. Uleiul de Petit Grain este folosit mai ales în producerea 
parfumurilor bărbătești. Este un parfum dulcic, ușor înțepător, cu 

caracteristici subtile florale,  compatibil în special cu aromele citrice, 
florale sau lemnoase.

Beneficii
• Este un ulei ce calmează și relaxează, echilibrează mintea și 

emoționalul;
• Revitalizează și aduce bună dispoziție;

• Antiseptic, combate infecțiile și înlătură spasmele;
• Antidepresiv, combate anxietatea și stresul;

• Poate fi folosit în cazul indigestiilor și ajută la întărirea 

sistemului nervos.

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 

purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 
pielea sau scalpul cu el.

În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.

Ca blend pentru difuzor: adăugăm 4 picături de Petit Grain, 
4 picături de Clary Sage și 3 picături de Levander, pentru 

eliberarea stresului.

1817



Uleiul esențial de Arbore de ceai sau Melaleuca se extrage prin distilare 
cu aburi din frunzele arborelui veșnic verde, originar din Australia. 
Localnicii și triburile autohtone australiene au utilizat din timpuri vechi 
uleiul de Melaleuca pentru proprietățile sale puternice, incredibile. În 
jurul anilor ’20, beneficiile sale au fost documentate științific de către 
chimistul australian Arthur de Raman Penfold. Acum, uleiul de Tea Tree 
este din ce în ce mai răspândit și folosit, mai ales pentru combaterea 
infecțiilor pielii și a mucoaselor. Uleiul de Tea Tree este un “must-have” 
în trusa de aromaterapie.

Notă de Top
Aromă puternică și proaspătă, cu ușor iz medicamentos, se întâlnește 
cu note pământești-lemnoase și ierboase, într-o combinație intens 
vindecătoare.

Beneficii
• Întărește încrederea și combate anxietatea;
• Antimicrobian (distruge microorganismele dăunătoare din aer);
• Antiacneic, analgezic, antiinflamator, atenuează durerea;
• Expectorant și antibacterian, combate stafilococul auriu;
• Antifungic și antispasmodic ce dilatează vasele de sânge;

• Întărește sistemul imunitar.

Tea Tree
-Melaleuca alternifolia-

KIT15 KIT30

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 
purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 
pielea sau scalpul cu el.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor: adăugăm 9 picături de ulei 
esențial de Sweet Orange, 6 picături de Lavandă și 3 picături 
de Tea Tree, pentru un efect de prospețime a aerului și 
reîmprospătare.
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Note de Mijloc

Notele de mijloc sunt cunoscute ca fiind inima sau 
centrul unui blend. 

Rolul lor este de a menține echilibrul dintre top și 
bază. Sunt mult mai intense față de topuri și rezistă 

între 2 și 4 ore. Exemple de note de mijloc sunt uleiul 
de Lavandă, Geranium, Cuișoare.

Aceste note formează împreună buchetul
unui blend. Pentru ca buchetul unui blend să fie 

echilibrat, este necesară respectarea proporției de 
3-2-1   (3 top, 2 mijloc și 1 bază)

Black Pepper
-Piper Nigrum-

Uleiul essențial de Piper Negru este extras prin distilare cu aburi din 
boabele de piper. Planta de piper face parte din categoria viţelor 

lemnoase de origine indiană, iar beneficiile sale sunt cunoscute de mii 
de ani. Prezintă un avantaj major: nu irită ochii și nu te face să strănuți 

ca în cazul boabelor de piper măcinate. Uleiul esențial de Piper Negru 
este compatibil cu majoritatea uleiurilor, în special cele aromatice, 

cum e Scorțișoara sau Nucșoara, citricele și uleiurile florale. Este un 
ulei stimulant și e o alegere bună atunci când e nevoie de un plus de 

energie și concentrare. Uleiul de Black Pepper nu este recomandat 
înainte de culcare.

Notă de Mijloc
Aroma sa ne amintește de boabele de piper proaspăt măcinate, însă 
e mult mai complexă, cu note de verde proaspăt și tente ușor florale. 
Este un miros puternic, iute și înțepător, ce se completează minunat 

în blenduri; acesta adaugă un plus de căldură și aromă amestecurilor. 
Fiind un ulei de notă medie, armonizează notele de top pline de 

prospețime cu notele intense de bază, echilibrându-le frumos.

Beneficii
• Îmbunătățește circulația și calmează durerile musculare;

• Încălzește, relaxează și energizează;
• Este recomandat în cazul mâinilor și picioarelor reci;

• Combate depresia și oboseala;
• Combate căderea părului și întărește rădăcina firului de păr;

• De mare folos în cazul durerilor de spate, reumatismului, artritei și 
contuziilor;

• Se folosește înainte de sport sau efort mare, pentru prevenirea 
durerilor musculare;

• Este un ulei protector, deblochează energetic;
• Tonic pentru minte și spirit, alungă furia și este un antiinflamator 

puternic.
Mod de folosire

Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 
purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 

pielea sau scalpul cu el.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 

de sare Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor: adăugăm 9 picături de ulei esențial 

de Grapefruit, 6 picături de Lavandă și 3 picături de Black 
Pepper, pentru reîmprospătare.
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Uleiul esențial de Camfor se extrage din scoarța, lăstarii, frunzele verzi 
sau îngălbenite ale arborelui și se obține prin distilare cu aburi. Acesta 
vine în special din China, fiind utilizat de multe secole în prepararea 
bine-cunoscutului “Tiger Balm”, însă astăzi îl găsim în mai multe zone 
ale Asiei de SE. În aromaterapie, uleiul esențial de Camfor este un ulei 
înălțător, ce stimulează și revitalizează. Folosit în difuzor, va umple 
camera cu o aromă plină de prospețime și va da claritate mentală. Are 
un efect de răcire, revitalizează și reîmprospătează energiile.

Notă de Mijloc
Aroma sa e plină de prospețime, intensă și lemnoasă. Se aseamănă 
mult cu cea a uleiului esențial de Eucalipt, datorită conținutului ridicat 
de cineole.

Beneficii
• Provine din grupul terpenelor și are proprietăți antimicrobiene și 
antireumatice;
• Stimulează digestia, metabolismul, circulația și vindecă indigestia;
• Este un bun dezinfectant și remediu pentru infecții fungice;
• Tratează diferite tulburări ale tractului respirator;
• Are o aromă liniștitoare ce înlătură stresul;
• Ajută la calmarea persoanelor cu anxietăți și atacuri de panică;
• E de ajutor în cazul durerilor musculare și articulare, ușurează 
crampele și spasmele;
• Antiinflamator, eficient în combaterea problemelor scalpului;

• Remediu împotriva pojarului și gripei.

Camphor
-Cinnamomum Camphora-

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 
purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 
pielea sau scalpul cu el.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor: adăugăm 4 picături de ulei esențial 
de Geranium, 4 picături de Camphor, 3 picături de Lemon și 2 
picături de Ginger.

Cardamom
-Elettaria Cardamomum-

Uleiul esențial de Cardamom este extras prin distilare cu aburi din 
mirodenia Elettaria Cardamomum, originară din India. În prezent o 

găsim în Vietnam, Sri Lanka, America Latină și Guatemala. Planta a fost 
folosită încă din antichitate alături de vanilie și șofran, fiind o mirodenie 

prețioasă, cu o aromă unică, puternică și un preț pe măsură. Este un 
ingredient des folosit încă și acum în medicina tradițională chineză și 

indiană. Uleiul esențial de Cardamom este un ulei deosebit, bun de 
explorat pentru proprietățile sale aromatice și terapeutice. Este un 

ulei ce merge de minune alături de alte uleiuri, făcând dintr-un blend 
obișnuit, unul special. Este un ulei înălțător și energizant, de mare ajutor 

persoanelor stresate, obosite sau în depresie și are o aromă întâlnită 
mai ales în parfumurile bărbătești, datorită notelor sale lemnoase.

Notă de Mijloc
Aroma sa este lemnoasă, aromată, bogată și dulce. Fiind un ulei picant-

aromat de notă medie, se potrivește foarte bine cu alte uleiuri picante, 
cu cele citrice, lemnoase și rășinoase. Uleiul de Cardamom are o aromă 

distinctă și unică, de neconfundat odată ce îl mirosim, fiind un ulei 
vindecător și magic.

Beneficii
• Îndepărtează acneea și punctele negre, previne apariția coșurilor și 

revitalizează pielea;
• Este un încălzitor muscular, un tonic general și e recomandată 

folosirea lui înainte și după efort;
• Echilibrează emoțional, este un afrodisiac puternic;

• E perfect pentru sezonul rece, combate răceala și problemele respiratorii;
• Recomandat pentru cei ce vor să se lase de fumat;

• Recomandat în cazul probelemelor digestive;
• E perfect în caz de oboseală, greață, spasme sau extenuare fizică sau 

psihică.

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 

purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 
pielea sau scalpul cu el.

În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.

Ca blend pentru difuzor: adăugăm 9 picături de ulei esențial 
de Sweet Orange, 3 picături de Tangerine, 6 picături de ulei 
de Cardamom și 3 picături de Clove, pentru o aromă festivă 

de Crăciun.
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Uleiul esențial de Cuișoare se obține prin distilare cu aburi din mugurii 
înfloriți ai copacului de cuișoare. Este un copac veșnic verde, ce se 
găsește în regiuni precum Madagascar și Indonezia și crește până la 
înălțimi de 12 metri. Proprietățile terapeutice ale uleiului de Cuișoare sunt 
cunoscute în medicina chineză din antichitate, fiind folosit ca aliment și 
medicament împotriva bolilor și durerilor. Uleiul conține Eugenol până 
la 85%, ce contribuie dramatic la proprietățile terapeutice și aroma sa. 
Uleiul esențial de Cuișoare este foarte folositor în alinarea durerilor, 
reîmprospătarea energetică și stimularea mentală. Este un ulei puternic 
și, câteodată, poate irita pielea, de aceea se recomandă folosirea lui în 
cantități mici, mai ales aplicat pe piele alături de un ulei purtător.

Notă de Mijloc
Aroma de cuișoare este una puternică, fierbinte și picantă, cu note 
lemnoase și proaspete, ușor amare. Această aromă se potrivește cu 
aroma uleiului de Scorțișoară, precum și cu cele din familia citricelor, cu 
cele florale, cu rășinoasele și lemnoasele.

Beneficii
• De mare ajutor în cazul durerilor de dinți sau a gingiilor, menține 
respirația proaspătă;
• Antiseptic puternic, poate fi folosit în sterilizarea instrumentelor sau 
rănilor;
• Reîntinerește tenul, ideal pentru ten obosit și matur;
• Combate mătreața și acneea, menține un păr sănătos, stimulează 
circulația scalpului și combate căderea părului;
• Ajută la concentrare și combate depresia, de mare ajutor în cazul 
tensiunilor și supărării;
• Albește dinții și elimină afecțiunile gingivale;
• Eficient în cazul oboselii fizice și psihice;
• Stimulează sistemul imunitar și promovează un somn intens și liniștit;
• Afrodisiac puternic, tonifică întregul organism.

Clove Bud
-Eugenia Caryophyllata-

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei purtător, cum ar fi 
jojoba, avocado sau migdale și masăm pielea sau scalpul cu el.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană de sare 
Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor: adăugăm 4 picături de Clove Bud, 6 picături de 
Tea Tree și 3 picături de Cinnamon, pentru curățarea aerului și purificarea 
energiei.
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Cypress
-Cupressus Sempervirens-

Uleiul essențial de Chiparos se extrage din acele și ramurile tinere ale 
arborelui de chiparos, prin distilare cu aburi. Acesta este un arbore cu 

frunze mereu verzi, originar din Asia, ce nu putrezește niciodată și este 
considerat un arbore sacru în multe civilizații. Uleiul de Chiparos este 

foarte folositor în cazuri de oboseală sau de concentrare, folosit din 
antichitate de către egipteni și greci, iar în zilele noastre folosit drept 

purificator în ritualuri spirituale. Este înălțător din punct de vedere 
emoțional și tonic pe toate planurile, fizic, psihic și emoțional.

Notă de Mijloc
Aroma sa e lemnoasă și proaspătă, cu nuanțe de conifere. Prezintă 

efecte puternice de energizare și tonificare, cu tente ușor ierboase. Este 
o aromă deosebit de exotică și rafinată, ușor fructată.

Beneficii
• Se folosește în timpul sezonului rece, deoarece întărește și protejează 

sistemul imunitar, respirator și digestiv;
• Antispasmodic, întărește vasele capilare și circulația;

• Ajută la recuperarea post-traumatică;
• Calmează și reduce tensiunile în corp, dar și cele emoționale;

• Ajută în cazul anxietăţilor, stresului și oboselii.
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Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 

purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 
pielea sau scalpul cu el.

În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.

Ca blend pentru difuzor: adăugăm 6 picături de Rosemary, 6 
picături de Lemon și 3 picături de Cypress, pentru creșterea 

concentrării și atenției.
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Uleiul esențial de Geranium se extrage din frunzele, tulpinile și florile 
de mușcată, prin distilare cu aburi. Este o plantă originară din Egipt, 
Maroc și Algeria, în Europa apărând abia în secolul al XVII-lea, în Italia, 
Franța și Spania. Egiptenii din antichitate foloseau acest ulei în tratarea 
rănilor și înfrumusețarea părului și pielii femeilor. Este uleiul esențial 
ce deține cea mai mare putere de centrare și echilibrare pe toate 
planurile. Uleiul esențial de Geranium deține frumoasa reputație de ulei 
special destinat femeilor, fiind util în cazul menstruației, menopauzei și 
sistemului reproductiv. Din punct de vedere emoțional, este un ulei ce 
liniștește și armonizează, de mare folos în cazul anxietății sau depresiei.

Notă de Mijloc
Aroma sa este puternică, florală și dulcică, proaspătă și ușor fructată, cu 
nuanțe ușoare de trandafir, dominantă în blenduri.

Beneficii
• De mare ajutor în tratarea pielii iritate și grase;
• Efect antiseptic ce stimulează și regenerează celulele;
• Are o mare putere de echilibrare emoțională și fizică;
• Creează un spațiu plin de prospețime, relaxare și armonie;
• Echilibrează chakra gâtului și ajută la tratarea depresiilor și anxietăților;
• Relaxează în cazul tensiunii nervoase.

Geranium
-Pelargonium graveolens-
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Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei purtător, 
cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm pielea sau 
scalpul cu el.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană de 
sare Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor: adăugăm 3 picături de Geranium, 4 
picături de Lavender și 4 picături de Rosemary, pentru întărirea 
sistemului imunitar. 

Uleiul esențial de Isop se obține prin distilare cu aburi din frunze 
și muguri de flori. Este un ulei ce trebuie procurat cu mare grijă și 

înțelegere, fiind puternic și intens aromat. Isopul este considerat o 
plantă spirituală folosită încă din antichitate datorită potențialului său 

de purificare a minții, curățării sufletului și îmbunătățirii stării interioare. 
Numele Isop vine din ebraicul “azob” ce semnifică iarbă sfântă și a fost 
folosit în temple și alte locuri sacre ca agent purificator. Face parte din 

familia mentei, Lamiaceae. Uleiul de Isop se găsește printre cele 12 
uleiuri principale ce apar în Scriptură. În medicina alternativă Ayurveda 

se recomandă folosirea Isopului împotriva problemelor respiratorii, 
răcelii, tusei sau astmului. Din punct de vedere emoțional, uleiul de 
Isop purifică și curață, deschide inimile și mințile, aduce toleranță și 

înțelegere, iubire necondiționată și acceptare.

Notă de Bază
Aroma sa este proaspătă și fructată, cu note pământii și lemnoase, ușor 

dulce și camforoasă. Se înțelege bine cu uleiurile din familia citricelor, 
cu cele florale, lemnoase, ierboase și medicinale.

Beneficii
• Reglează presiunea sanguină, tratează flatulența și colicii;

• Reduce febra, înlătură emoțiile puternice, stimulează sistemul imunitar;
• Tratează problemele respiratorii, ajută digestia;

• De mare ajutor în cazul durerilor musculare și a încheieturilor;
• Tratează răcelile și tusea, bronșita, astmul, infecțiile;

• Benefic în cazul contuziilor, vânătăilor și rănilor.

Hyssop
-Hyssopus officinalis-

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei purtător, 

cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm pielea sau 
scalpul cu el.

În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană de 
sare Epsom sau Himalaya.

Ca blend pentru difuzor: adăugăm 6 picături de ulei esențial 
de Lavandă, 3 picături de Jasmine, 3 picături de Ylang Ylang, 

3 picături de Isop și 2 picături de Geranium, pentru a aduce 
primăvara în casele noastre.
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Mod de folosire
Ca ulei de masaj: punem 25 picături de ulei esențial de 
Lavandă alături de 75ml ulei purtător (de struguri, migdale, 
avocado, jojoba) – pentru relaxarea mușchilor și a întregului 
corp, pentru un somn liniștit.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor: punem 9 picături de ulei esențial 
de Sweet Orange, cu 6 picături de Lavender și 3 picături de 
Tea Tree /Melaleuca.

KIT6 KIT15 KIT30

Lavender
-Lavandula Angustifolia-

Uleiul esențial de Lavandă se extrage din flori și frunze și se obţine 
prin distilare cu vapori de apă. Lavanda este foarte importantă datorită 
varietății sale de întrebuințare, de la alimente și cosmetice, la parfumuri 
și medicamente pe bază de plante. Uleiul esențial de Lavandă este unul 
foarte generos, cu multe beneficii și proprietăți. Are efecte puternice 
asupra corpului, fiind unul din cele mai plăcute mirosuri din lume. 
Florile sunt folosite în scop terapeutic, la prepararea infuziilor sau sunt 
procesate pentru extragerea uleiului esențial. Uleiul de Lavandă este 
un ulei ce echilibrează și previne în egală măsură. Este foarte folosit și 
datorită proprietăților sale de întărire a sistemului imunitar și beneficiilor 
aduse pielii.

Notă de Mijloc
Uleiul esențial de Lavandă are un miros floral, aromatic, erbaceu și 
proaspăt.

Beneficii
• Antiinflamator, antioxidant, antiseptic, relaxează mușchii, reduce 
balonarea și elimină crampele;
• Eficient pentru boli ale pielii, psoriazis, eczemă și acnee;
• Ameliorează starea de anxietate și echilibrează sistemul nervos;
• Aduce o stare de armonie atât  psihic cât și emoțional și echilibrează 
chakrele;
• Are proprietăți antiinflamatorii și antioxidante puternice.

Uleiul esențial de Neroli se extrage din florile portocalului amar, prin 
distilare cu aburi. Portocalul amar este un arbore ce face parte din 

familia citricelor, originar din Asia. Uleiul de Neroli deține numeroase 
proprietăți, fiind folosit pentru îngrijirea pielii și pentru sănătatea 

emoțională. Este intens de floral și încurajează fericirea și liniștea 
interioară. Se potrivește cu majoritatea uleiurilor esențiale cum sunt 

cele florale, citrice, lemnoase sau ierboase. Este deosebit de concentrat 
și de complex, de aceea este indicat în diluţii mici.

Notă de Mijloc
Aroma uleiului esențial de Neroli este florală și dulce, cu tente exotice 
de citrice. Este un ulei călduț și ușor, asemănător primăverii și a florilor 

proaspăt înflorite.

Beneficii
• Relaxează mintea și inima;

• Ajută la deschiderea emoțională și creativă;
• Antiinflamator, ce regenerează și întinerește pielea;

• Are efect înălțător și combate anxietatea;
• Antispasmodic, înlătură spasmele musculare;

• Ajută la restabilirea vitalității.

Neroli
-Citrus Aurantium Amara-

KIT30

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei purtător, 

cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm pielea sau 
scalpul cu el.

În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană de 
sare Epsom sau Himalaya.

Ca blend pentru difuzor: adăugăm 3 picături de Lavender, 3 
picături de Bergamot, 6 picături de Neroli și 2 picături de Clary 

Sage, pentru o aromă de primăvară. 
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Oregano
-Origanum vulgare-

Uleiul esențial de Oregano se extrage din întreaga plantă înflorită și se 
obține prin distilare cu aburi. Oregano este o plantă mediteraneeană 
folosită din antichitate pentru proprietățile sale puternice, vindecătoare. 
Grecii își vindecau rănile aplicând ulei și frunze de oregano pe zonele 
dureroase și îl foloseau ca antidot în cazul mușcăturilor veninoase. 
Romanii își îmbunătățeau digestia și neutralizau mușcătura veninoasă a 
păianjenilor. Mai este cunoscut și sub denumirea de “măghiran sălbatic”. 
Concentrația ridicată de carvacrol din compoziția uleiului esențial de 
oregano îl transformă în antibioticul perfect.

Notă de Mijloc
Are o aromă lemnoasă și ierboasă, intens aromată ce își menține 
prospețimea și ascuțimea. Este asemănătoare camforului.

Beneficii
• Puternic antioxidant și antibacterian, deoarece conține mulți fenoli;
• Cel mai eficient în lupta cu Stafilococul auriu;
• Puternic antiviral, combate virușii , întărind sistemul imunitar;
• Antifungic, tratează candida și antiparazitar;
• Stimulează creșterea și regenerarea părului

KIT15 KIT30

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 
purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 
pielea.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor: adăugăm 4 picături de Lavandă, 3 
picături Geranium și 3 picături Oregano, pentru a obține un 
blend cu rol protector pentru sistemul imunitar.

Uleiul esențial de Rose Geranium se extrage din petalele florilor, prin 
distilare cu aburi. Din punct de vedere botanic, planta aparține familiei 

Geraniaceae și este originară din Africa de Sud. Rose Geranium este 
un tip de plantă de Geranium, cu frunze și flori ce miros a Trandafir. 

Este un ulei echilibrant, înălțător și hidratant, fiind cunoscut drept 
un ulei al fericirii, aducător de bună-dispoziție și optimism. Folosit 

în aromaterapie, uleiul de Rose Geranium are un efect calmant, de 
sedativ ce promovează relaxare, stabilitate emoțională și o stare de 

bine. Datorită aromei sale senzuale, regenerează energiile feminine și 
tratează numeroase boli de piele. În secolul al XVII-lea a fost introdus în 

Europa, în țări ca Franța, Italia și Spania.

Notă de Mijloc
Aromă florală, verde și trandafirie, se întrepătrunde cu aroma florii de 

Geranium, obținându-se o notă citrică – florală, ce încălzește și purifică. 
Este o aromă blândă și senzuală, aducătoare de zâmbete, cu note 

ierboase și trandafirii.

Beneficii
• Prezintă proprietăți antioxidante și anti-îmbătrânire;

• Proprietăți antiinflamatorii, antivirale, antimicrobiane și antifungice;
• Combate anxietatea, relaxează și calmează durerile;

• Reduce stresul și tensiunile de orice fel, tratează dezechilibrele 
sistemului nervos;

• Echilibrează și armonizează sufletul și energiile;

• Combate depresia

Rose Geranium
-Pelargonium Roseum-

KIT30

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei purtător, 

cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm pielea sau 
scalpul cu el.

În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană de 
sare Epsom sau Himalaya.

Ca blend pentru difuzor: adăugăm 3 picături de Rose Geranium, 
2 picături Jasmine, 7 picături Neroli și 12 picături Grapefruit.
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Rosemary
-Rosmarinus officinalis-

Uleiul esențial de Rozmarin se extrage din frunzele și florile plantei, 
prin distilarea cu aburi. Pe de o parte, crește puterea de concentrare, 
intensifică memoria și întărește simțurile, iar pe de altă parte 
calmează și relaxează, oferind o stare de bine. Planta de Rozmarin 
provine din aceeași familie botanică cu cea a Mentei și crește în zone 
mediteraneene. Este o plantă medicinală cunoscută și utilizată de 
foarte mult timp, din care se obține unul din cele mai potente uleiuri 
esențiale. A fost folosită de către romani în ritualurile lor religioase, fiind 
o plantă purificatoare. În compoziția sa chimică întâlnim carnosolul, 
recunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatori și anticancerigene.

Notă de Mijloc
Aromă puternică, proaspătă și verde, cu note de camfor. Prezintă un 
miros ușor medicinal, dulce și ierbos. La început ne întâlnim cu o aromă 
rășinoasă și ierboasă, mai apoi îi ia locul o tentă lemnoasă, lăsându-ne 
la final să ne bucurăm de mirosul fraged de iarbă și flori de câmp.

Beneficii
• Antidepresiv, tratează problemele respiratorii, sinuzita și probleme cu 
vezica;
• Tonic pentru păr și piele, reduce stresul, ajută la circulația sângelui;
•  Întărește sistemul imunitar;
• Calmează durerile reumatice, artrita și spasmele musculare, crampele 
menstruale, durerile de spate și gâtul înțepenit;
• Detoxifică organismul, îmbunătățește funcțiile cognitive, este tonic 
pentru creier și sistemul nervos și îndepărtează mirosurile neplăcute.

KIT15 KIT30

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 
purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 
pielea sau scalpul cu el.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor: adăugăm 4 picături ulei esenţial 
de Lămâie, 3 picături ulei esenţial de Peppermint și 3 picături 
ulei esențial de Rozmarin, pentru un amestec plin de energie.

Uleiul esențial de Cimbru se extrage prin distilare cu aburi din 
întreaga plantă mediteraneeană. Grecii și romanii din civilizațiile 

antice au apreciat Cimbrul ca fiind o plantă importantă, cu proprietăți 
vindecătoare, folosită în timpul ritualurilor și ceremoniilor religioase. 

Este considerată că fiind una dintre cele mai importante și folosite 
plante în Europa, alături de Oregano și Tea Tree. Din punct de vedere 

istoric, uleiul esențial de Cimbru a fost folosit împotriva bacteriilor și 
virusurilor. Datorită proprietăților sale puternice, acest ulei este un 

ingredient important în blendurile specifice anotimpului rece.

Notă de Mijloc
Aromă proaspătă, ierboasă și ușor medicinală, uleiul esențial de Cimbru 

are un parfum intens și profund.

Beneficii
• Tonic pentru sistemul nervos, stimulează simțurile și îmbunătățește 

digestia;
• Calmează durerile musculare și pe cele de dinți;

• Antiseptic, dezinfectează rănile și previne infecțiile;
• Întărește sistemul imunitar și încălzește;

• Calmează mâncărimile și împunsăturile de insecte, calmează durerile 
reumatice;

• Ajută la îndepărtarea celulitei și tratează candida;
• Crește rezistența fizică și psihică, crește tensiunea și este un 

expectorant bun;
• Echilibrează, calmează, revitalizează și împiedică formarea mătreții și 

căderea părului.

Thyme
-Thymus Vulgari-

KIT30

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei purtător, 

cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm pielea sau 
scalpul cu el.

În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană de 
sare Epsom sau Himalaya.

Ca blend pentru difuzor: adăugăm 12 picături de Lemon, 
6 picături de Levander și 3 picături de Thyme, pentru 

reîmprospătarea energiei și a aerului.
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Notele de bază sunt cele mai longevive, durează 
mult – până la câteva zile, și sunt cunoscute ca fiind 

fundația unui blend. 

Aroma puternică a bazei își lasă amprenta asupra 
blendului. Exemple de note de bază sunt uleiurile 

rășinoase, Santal, Cedru, Patchouli sau Tămâie.

Aceste note formează împreună buchetul
unui blend. Pentru ca buchetul unui blend să fie 

echilibrat, este necesară respectarea proporției de 
3-2-1   (3 top, 2 mijloc și 1 bază)

Note de Bază

Amber Resin
-Pinus succinifera-

Uleiul esențial de Ambră sau Chihlimbar provine din rășina de pin 
fosilizată și distilată la aburi, originar din zona Baltică, America de Nord, 
Munții Himalaya. Chihlimbarul este folosit în industria parfumurilor, fiind 

un ulei fixator ce prelungește mirosul. Folosit într-un blend, unește 
toate esențele, ducând la o aromă cu mult mai intensă și îndelungată, 

atât a notelor de bază, cât și a celor de top și mijloc.

Notă de Bază
Rășinoasă și afumată, ușor vanilată, cu tonuri calde și bogate. Mirosul 

de pin se îmbină armonios cu cel al pământului, asemănându-se ușor 
cu moscul, dar în tonuri mai dulci.

Beneficii
• Îmbunătățește starea de spirit, reduce tensiunea și durerile de cap;

• Întărește sistemul imunitar;
• Tonifică părul și scalpul;

- Are efecte afrodisiace și ajută la întărirea dinților și a gingiilor;
• Rol protector, inducând relaxarea, pacea și echilibrarea chakrelor.

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 

purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 
pielea sau scalpul cu el.

În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.

Ca blend pentru difuzor: adăugăm 6 picături de ulei esențial 
de Jasmine, 6 picături de Trandafir, 3 picături de Sandal, 2 

picături de Amber.
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Uleiul esențial de Angelica se obține din rădăcina și semințele plantei 
ierboase, prin distilare cu aburi. Angelica este cunoscută și sub 
denumirea de “iarba îngerilor”, crește spontan în Europa Centrală și de 
Est și face parte din aceeași familie botanică asemenea pătrunjelului, 
morcovului și anasonului. De-a lungul timpului, uleiului esențial 
de Angelica i s-a dat o importanță deosebită, fiind considerat un 
ulei magic, cu proprietăți incredibil de puternice împotriva bolilor 
infecțioase. Din punct de vedere energetic, acest ulei esențial este unul 
protector, ce oferă siguranță și centrare celor deschiși spre spiritualitate.

Notă de Bază
Prezintă un miros puternic și plăcut, piperat și proaspăt, cu nuanțe 
lemnoase și ierboase.

Beneficii
• Stimulează sistemul digestiv și oferă un boost de energie;
• Calmează crampele și durerile abdominale;
• Elimină toxinele periculoase, purificând sângele și calmează durerile 
menstruale;
• Ajută la tratarea bolilor reumatice și la diminuarea problemelor 
respiratorii;

• Echilibrează hormonal și energetic.

Angelica Root
-Angelica Archangel-

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau 
migdale și masăm pielea sau scalpul cu el.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană de 
sare Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor: adăugăm 9 picături ulei esențial de 
Grapefruit, 6 picături Angelica și 3 picături Helichrysum, pentru 
echilibrarea chakrei inimii.

Cedar
-Cedrus Deodara-

Uleiul esențial de Cedru se extrage din lemnul său prin distilare cu 
vapori de apă. Arborele de Cedru este considerat ca fiind arborele 

zeilor, cu efecte vindecătoare, iar uleiul de Cedru este considerat unul 
din cele mai vechi uleiuri cunoscute, folosit în Egiptul antic pentru 

conservarea mumiilor și menționat în Biblie de multe ori. Din punct de 
vedere emoțional, uleiul de Cedru centrează, calmează și combate 

negativitatea. Este foarte util în momente de conflict sau haos, 
deoarece echilibrează și liniștește, dar și în timpul meditației sau în 

momente de concentrare și reflectare.

Notă de Bază
Aromă caldă și lemnoasă, dulce și ușor condimentată, fiind de referință 
pentru aromele lemnoase. Este o aromă ușurică și plină de prospețime, 
ce ne aduce aminte de mirosul pădurii. Este o combinație echilibrată de 
esențe pământii și rășinoase. În industria parfumurilor, uleiul de Cedru e 

folosit în manufacturarea parfumurilor masculine.

Beneficii
• Are efecte calmante asupra sistemului respirator, fiind folosit în cazul 

infecțiilor respiratorii;
• Este folosit în cazul nevralgiilor, inflamațiilor pielii și infecțiilor urinare;

• Este un dezinfectant și antiseptic;
• Se folosește pentru întreținerea și înfrumusețarea podoabei capilare, 

deoarece reglează glandele sebacee;
• Crește încrederea de sine, împământează și centrează.

KIT30

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 

purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 
pielea sau scalpul cu el.

În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.

Ca blend pentru difuzor: adăugăm 12 picături de ulei esențial 
de Cedar, 6 picături de Lavandă și 3 picături de Peppermint, 

blend împotriva răcelii și gripei.
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Mod de folosire
Uleiul esențial de Scorțișoară nu se aplică pe piele singur, ci 
doar în ulei purtător, ca de exemplu uleiul de cocos. Se va păstra 
mereu proporția de 1:3 
Ca ulei de masaj: în blenduri cu alte uleiuri esențiale ca: 
Lavandă, Portocală, Bergamotă, Cedru și doar împreună cu un 
ulei purtător.
Ca blend pentru difuzor: 4 picături Cinnamon, 8 picături 
Rozmarin, 12 picături Peppermint.

Uleiul esențial de Scorțișoară se extrage din frunzele sau scoarța 
uscată și măcinată a copacului de scorțișoară, prin distilare cu vapori 
de apă. În funcție de proveniență, uleiurile au compoziții diferite.  
Această mirodenie se face remarcată îndeosebi pentru proprietățile 
sale aromatice nemaipomenite, fiind adăugată în parfumuri, odorizante 
de cameră și în produse de curățenie. Scorțișoara a fost și este în 
continuare o mirodenie foarte apreciată încă de mii de ani, reprezentând 
o marfă comercială deosebit de valoroasă în Orient.

Notă de Bază
Aroma uleiului esențial de Scorțișoară este caldă, dulce, energizantă 
și revigorantă. Aceasta purifică prin mireasma sa, întărește și vindecă 
mintea și trupul. Mirosul este unul intens și durabil.

Beneficii
• Uleiul esențial de Scorțișoară acționează ca un tonic, sedativ, digestiv, 
antibacterian, antidepresiv, antiinfecțios, antiinflamator;
• Antioxidant, antiviral, imunostimulator, purificator și afrodisiac;
• Ajută la combaterea infecțiilor fungice, a ciupercii unghiilor;
• Din punct de vedere energetic, fizic și psihic, este încălzitor, stimulant 
și purifică energiile din corp; 

• Combate răcelile și gripele, fiind de ajutor în scăderea febrei.

Cinnamon
-Cinnamonum Zeylsnicum-
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Frankincense
-Boswellia serrata-

Tămâia, numită și olibanum, este o rășină aromată folosită în 
aromaterapie și parfumerie. Uleiul esențial de Tămâie se extrage din 
rășina copacului prin distilare la abur. Atât uleiul esențial cât și rășina 

propriu-zisă se folosește înainte și după meditație, în scopul vindecării și 
alinierii chakrelor. Uleiul esențial de Tămâie este folosit mai ales pentru 
proprietățile sale de regenerare și reîntinerire a pielii, de relaxare și de 

deschidere emoțională.

Notă de Bază
Tămâia are o aromă rășinoasă, cu nuanțe intense de pin și lemn. 

Aromele sale sunt variate, de la nuanțe proaspete de lămâie până 
la aromele picante ale piperului negru. Compusul a-pinene este 

predominant, astfel încât tămâia prezintă o aromă mai puternică de 
pin. Caracterul proaspăt de lămâie este dat de compusul d-limonene.

Beneficii
• Ajută la deschidere spirituală și stimulare mentală;

• Protejează împotriva infecțiilor și rănilor deschise și împotriva bolilor 
de piele;

• Ajută la oprirea sângerărilor gingiilor, relaxează durerile musculare și 
crampele;

• Întărește firele de păr ale scalpului;
• Ajută la introspecție și autoreglare 

• Ajută la vindecarea emoțională, fiind un ulei spiritual și purificator;
• Ajută la păstrarea calmului și la concentrare, calmează mintea;

• Analgezic, antiinflamator, antioxidant, cicatrizant, tonic, antibacterian, 
imunostimulant.

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: se pun 20 de picături de Tămâie 

amestecate cu 15 picături de Lavandă și le combinăm în 30ml 
ulei purtător, ulei de struguri, migdale, jojoba.

În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.

Ca blend pentru difuzor: 6 picături de Tămâie, 4 picături 
Mandarină, 4 picaturi Lavandă, blend pentru calmare

KIT6 KIT15 KIT30
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Uleiul esențial de Harshiangar se extrage din frunze, flori și din semințe, 
prin distilarea cu aburi. Harshiangar se traduce că fiind Iasomia de 
noapte, însă i se mai spune și Iasomia înfloritoare a Indiei, atribuită 
tinerelor mirese, ca simbol al iubirii pure. Lucrează la nivel emoțional, 
psihic și fizic, fiind, ca și Iasomia propriu-zisă, un ulei ce încălzește. 
Împreună cu uleiul de Trandafir, este important pentru sistemul de 
reproducere feminin și ușurează nașterea. Uleiul de Harshiangar 
deblochează energetic, echilibrează chakra inimii și revitalizează. Este 
de mare ajutor în timpul meditației și ritualurilor spirituale, datorită 
capacității sale de a reduce inhibițiile, de a crește intuiția și imaginația. 
Uleiul de Harshiangar, împreună cu cel de Iasomie, ne ajută să ne 
deschidem sufletele, să iubim mai intens și să visăm mai frumos.

Notă de Bază
Are o aromă exotică, puternică și caldă, florală și tonică, un miros ce 
trezește și reîmprospătează toate simțurile, perfectă într-un blend 
dedicat iubirii.

Beneficii
• Antibacterial, folosit în caz de răceală și tuse;
• Înlătură febra și întărește sistemul imunitar;
• Antidiabetic, înlătură anxietatea;
• Echilibrează, liniștește și oferă o stare de bine;
• Liniștește durerile nașterii și crampele menstruale;
• Ajută la întărirea uterului în timpul nașterii;

• În cazul femeilor ce alăptează, ajută la producerea lactației.

Harshiangar
-Nycthantes arbor-tristis-

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei purtător, 
cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm pielea sau 
scalpul cu el.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană de 
sare Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor: adăugăm 9 picături de Grapefruit, 6 
picături de Harshiangar și 3 picături de Rosemary, pentru un 
strop de fericire și mai multă iubire.

Helichrysum
-Helichrysum italicum-

Uleiul esențial de Immortelle este extras din florile de Helichrysum 
Italicum, prin distilare cu aburi. Imortela este o plantă din categoria 

erbaceelor, de culoare galbenă, foarte aromatică, folosită în scop 
medicinal încă din antichitate. Uleiul esențial de Helichrysum vindecă 

și echilibrează energetic și emoțional, fiind de mare ajutor în timpul 
meditației, introspecției sau a vindecării traumelor emoționale. Se 

folosește din timpuri vechi și în Turcia, Spania și Italia.

Notă de Bază
Aromă puternică, bogată și plăcută, se întâlnește cu tonuri profunde și 

dulci, ca de miere, copleșitoare pe alocuri. Sunt note fructate ce aduc a 
miros de ceai, note delicate, ce reușesc să facă din aroma Imortelelor o 
aromă unică și minunată. Helichrysum miroase a proaspăt și a pământ, 

cu caracteristici subtile de miros de iarbă și ceai.

Beneficii
• Echilibrează pe toate planurile, ajută la vindecarea traumelor 

emoționale;
• Promovează creativitatea și imaginația și ajută la dezvoltarea intuiției;

• Liniștește spasmele și tusea, precum și durerile;
• Repară probleme ale pielii, hidratând-o și vindecând-o în totalitate; 

• Liniștește iritaţiile pielii după epilat;
• Stimulează sistemul imunitar;

• Are proprietăți antifungice, antiinflamatoare, anticoagulante și 
antioxidante;

• Este un antibiotic natural și elimină senzația picioarelor obosite;
• Recomandat în convalescență sau în cazul oboselii cronice;

• Combate durerile reumatice și previne simptomele menopauzei.

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 

purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 
pielea sau scalpul cu el.

În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.

Ca blend pentru difuzor: adăugăm 6 picături Frankincense, 
2 picături Wintergreen, 9 picături Helychrisum, 5 picături 

Lemongrass.
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Jasmine
-Jasminum Officinale-

Uleiul esențial de Iasomie se obține din florile sale  prin extracție cu 
solvenți, obținându-se astfel un “absolut” prin separarea cu alcool. Uleiul 
absolut natural se obține apoi prin distilare cu aburi. Este originară din 
nordul Indiei, China și Persia și este un arbore peren, cățărător, cu flori 
parfumate, în special în timpul nopții. Numele său vine din cuvântul 
persan “jasmin” ce înseamnă “darul lui Dumnezeu”, astfel fiind asociată 
cu iubirea. Uleiul de Iasomie echilibrează energiile feminine cu cele 
masculine, aduce fericire în suflete, datorită efectului de detensionare 
și eliberare a fricilor și deblochează chakrele, în special pe cea a 
inimii. Lucrează puternic pe plan emoțional și este un ulei înălțător, 
ce încălzește și armonizează. În Egiptul Antic, floarea de Iasomie era 
atribuită zeiței Isis, zeița fertilității, vindecării și magiei.

Notă de Bază
Prezintă o aromă florală relaxantă ce îmbunătățește starea de spirit și 
deschide sufletul înspre iubire absolută. Notele sale exotice și florale 
încălzesc, armonizează spațiul și se întrepătrund armonios cu aromele 
Trandafirului sau lemnului de Santal. Aroma puternică de Iasomie te 
face să te îndrăgostești de fiecare dată când o miroși, iar tentele sale 
exotice și amețitoare recomandă Iasomia ca fiind “ Regina Nopții”.

Beneficii
• E benefic pentru sănătatea pielii;
• Echilibrează energiile feminine;
• Este un antidepresiv, energizant și antibacterian;
• Reduce oboseala, anxietatea și depresia;
• Foarte util în travaliu, în cazul migrenelor, infecțiilor pielii sau insomnii;
• Este un afrodisiac puterninc;
• Stimulează creativitatea și armonizează.

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 
purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 
pielea sau scalpul cu el.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor: adăugăm 5 picături de Jasmine, 3 
picături de Rosemary, 3 picături de Sandalwood și 3 picături 
de Vetiver și obținem un blend ușor de vară.

Uleiul esențial de Smirnă sau Mir se extrage din rășina arborelul Styrax 
Tonkinensis, originar din Yemen, Somalia. Rășina se obține prin încălzirea 

trunchiului de copac. Uleiul a fost folosit și prețuit încă din antichitate 
datorită proprietăților sale medicinale, cosmetice, aromatice și spirituale. 

În creștinism, Mirul, Tămâia și Aurul au fost cele trei daruri oferite micuțului 
Isus de către cei trei magi. Era folosit de atunci pentru echilibrarea 

energiilor, iar acum se folosește mai ales pentru eliberare spirituală, 
introspecție și echilibrare, dar și pentru liniștea psihică. Este asociat cu 
sărbătoarea de Crăciun și e folosit de foarte multe ori alături de uleiul 

esențial de Tămâie; acestea se completează armonios împreună.

Notă de Bază
Aroma sa e mult mai plăcută față de cea a rășinii, însă e și mai intensă. 

Este o aromă lemnoasă, pământie și ușor balsamică. Merge de minune 
în blenduri cu intenție spirituală sau meditativă, fiind un ulei protector și 

încălzitor.

Beneficii
• Ajută toate tipurile de ten, fiind eficient în combaterea ridurilor și 

regenerarea pielii;
• Se recomandă în cazul tenului uscat, cu coșuri sau iritații;

• Se recomandă în cazul crăpăturilor de pe picioare sau mâini, psoriazis sau 
dermatite;

• Cicatrizează, tratează infecțiile, reduce mâncărimea în cazul mușcăturilor 
de insecte;

• Relaxează și calmează, se recomandă în combaterea șocurilor 
emoționale și anxietăților;

• Tratează insomniile, se folosește în timpul meditației, ajută la introspecție 
și regăsirea sinelui;

• Efect tonic, stimulator, tratează infecțiile respiratorii, răcelile, bronșitele, 
durerile de gât și boli gingivale;

• Calmează mintea și aduce liniște sufletească.

Myrrh
-Commiphora myrrha-

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei purtător, cum 
ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm pielea sau scalpul cu el.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană de sare 

Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor: adăugăm 3 picături de Myrrh, 3 picături 

de Patchouli și 2 de Ylang Ylang, pentru centrare și o stare de calm, 
mai ales în perioada rece.
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Patchouli
-Pogostemon Cablin-

Uleiul esențial de Patchouli se obține prin distilare cu aburi, din 
frunze. Floarea exotică de Patchouli vine tocmai din îndepărtata Indie, 
unde este cunoscută sub numele de “puchaput”. Aroma uleiului de 
Patchouli a fost considerată aroma ”hippie” a anilor 60. Uleiul are un 
puternic miros de mosc, o aromă florală misterioasă , fiind folosit încă 
de mii de ani pentru deschidere spirituală și vindecare emoțională.

Notă de Bază
Aroma florii de Patchouli este unică, având un miros puternic 
și omogen, ușor dulcic, cu nuanțe lemnoase, de pământ, dar și 
ierboase. Din timpuri vechi, Patchouli a fost folosit pentru producerea 
parfumurilor, ca deodorant și împotriva insectelor.

Beneficii
• Ajută la echilibrarea și centrarea stărilor emoționale;
• Ajută la tonifierea și regenerarea pielii;
• Acțiunile sale antibacteriene și antiinflamatorii ajută la vindecarea pielii 
și țesuturilor slăbite; 
• Ajută la liniștirea minții, reduce încordarea nervoasă;
• Analgezic, antiinflamator, antibacterian, antifungic;
• Ajută la conectarea emoțională și autoreglarea emoțională.

Mod de folosire
Blend pentru vindecarea zgârieturilor și rănilor ușoare: 3 
picături ulei esențial de Patchouli, 2 picături ulei esențial de 
Cedru, 2 picături ulei esențial de Lavandă și/sau 2 picături 
ulei esențial de Mandarină. Toate uleiurile se amestecă în 
30ml ulei purtător sau cremă
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor: 9 picături de ulei esențial de Lămâie, 
cu 6 picături de Sweet Orange și 3 picături de Patchouli.

KIT30

Uleiul esențial de Palo Santo sau Lemn Sfânt se extrage din crengile 
căzute ale arborelui, ce sunt lăsate la macerat într-un proces de întărire 

a proprietăților, pentru o perioadă de timp. A fost folosit de șamani 
și curanderos de secole, în ritualuri, rugăciuni și, mai ales, pentru 

vindecare. Aroma sa înlătură energia negativă și ajută la liniștire. Pentru 
utilizarea lemnului sunt preluate doar crengile uscate și căzute natural 

pe sol, din respect pentru proprietățile sacre ce le dețin; copacii vii 
nu pot fi tăiați niciodată, fiind protejați prin lege. Palo Santo mai este 

numit și Lemnul Sincronicităţilor și este asemănător cu Tămâia, având 
în compoziția lor cantități mari de Limonene. Palo Santo centrează, 

calmează și ajută la echilibrarea chakrelor.

Notă de Bază
Aroma sa este unică, dulce și lemnoasă, cu nuanțe fructate, rășinoase și 

ierboase, alături de un subtil iz mentolat.

Beneficii
• Ameliorează simptomele artritei sau durerile de încheieturi;

• Calmează tusea și bronșita;
• Se folosește în prepararea săpunurilor, cremelor și loţiunilor 

terapeutice deoarece hidratează și curată corpul;
• Deține proprietăți anticancerigene promițătoare, eficiente în 

combaterea tumorii la sân;
• Din punct de vedere emoțional, este vindecător, oferă liniște și pace, 

centrează și calmează;

• Este foarte util în cazul depresiei, traumei emoționale sau anxietății.

Palo Santo
-Bursera Graveolens-

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei purtător, 

cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm pielea sau 
scalpul cu el.

În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană de 
sare Epsom sau Himalaya.

Ca blend pentru difuzor: adăugăm 9 picături de Palo Santo, 6 
picături de Frankincense și 3 picături de Myrrh, pentru purificare 

și meditație.
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-Rosa Centifolia-

Uleiul esențial de Trandafir se extrage din petalele florilor, prin distilare 
cu aburi și a fost unul dintre primele uleiuri esențiale distilate de către 
medicul Avicenna, inventatorul distilării uleiurilor. Rose Centifolia se 
cultivă mai ales în Maroc, Egipt și Franța și mai este cunoscut sub 
denumirea de Trandafir marocan. Din punct de vedere emoțional, 
uleiul de trandafir face minuni, fiind foarte folositor în momente de 
stres și tensiune și este considerat uleiul esențial potrivit în momente 
de suferință. Folosit în concentrații mici, este util în combaterea 
insomniei. Se poate spune că uleiul de Trandafir este unul dintre cele 
mai importante uleiuri esențiale, fiind foarte potent, cu o aromă intensă. 
Este de ajuns o singură picătură pentru a ne bucura de proprietățile sale 
vindecătoare.

Notă de Bază
Aromă intensă, dulce și florală, rămâne impregnată mult timp în sinusuri, 
suflet și minte. Aroma sa e asociată cu iubirea pură, fiind înălțătoare și 
mângâietoare.

Beneficii
• Conține vitamine și antioxidanți ce ajută la hidratarea pielii, reduce 
roșeața și inflamarea pielii;
• Antiseptic, tratează acnee, boli de piele, psoriazis, dermatită și vindecă rănile;
• Antioxidant, previne arsurile și protejează celulele pielii;
• Antidepresiv, combate stresul, calmează sistemul nervos și previne 
atacurile de panică;
• Afrodisiac, întărește stima de sine, sănătatea psihică și echilibrează 
emoțional;
• Ajută la reducerea durerilor menstruale și abdominale, a crampelor 
musculare, greței și migrenelor.

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 
purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 
pielea sau scalpul cu el.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor: adăugăm 4 picături de Rose, 6 
picături de Jasmine și 2 picături de Patchouli, pentru o stare 
ușoară, visătoare.

KIT30

Uleiul esențial de Santal se extrage din miezul trunchiului copacului 
și din rădăcină, prin distilare cu aburi, fiind un ulei de preț, venit din 

partea nord-estică a Australiei. Aroma sa caracteristică  relaxează și 
calmează în momente de stres, este regeneratoare, purificatoare, 

încurajând momentele de introspecție și trăirile afrodisiace. Cu cât 
arborele este mai bătrân, cu atât aroma sa este mai puternică, iar uleiul 
se produce mai mult. Uleiul de Santal a fost folosit din timpuri vechi, în 
ritualuri spirituale și ceremonii religioase. În India este considerat sfânt 
și nu lipsește din nici o ceremonie religioasă sau spirituală. Este un ulei 

versatil, atât pentru aplicații spirituale sau emoționale, cât și folosit în 
industria parfumurilor sau cosmeticelor. Uleiul de Santal centrează și 
împământează, fiind foarte util în echilibrarea chakrelor. Emoțional, îl 

folosim când avem nevoie să ne liniștim și ne ajută să ne găsim pacea 
lăuntrică. Este o bună alegere în momente stresante sau tensionante, în 

depresii sau când stima de sine e joasă.

Notă de Bază
Aromă exotică, dulce, cu nuanțe lemnoase. Este bogat, intens și 

înălțător, utilizat în parfumuri, atât feminine, cât și bărbătești. Este un 
miros cu frecvență joasă, ne conectează cu energia pământului, fiind un 

miros delicat, lemnos și floral, cu note adânci orientale.

Beneficii
• De mare ajutor în meditație și la menținerea echilibrului interior;

• Liniștește activitatea mentală, calmează și alungă depresia;
• Afrodisiac puternic, analgezic și antiinflamator;

• Relaxează și răcorește, atenuează tusea uscată și iritantă;

• Menține sănătatea pielii, ameliorează acneea și ajută în cazul arsurilor.

Sandalwood
-Santalum Album Linn-

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei purtător, 

cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm pielea sau 
scalpul cu el.

În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană de 
sare Epsom sau Himalaya.

Ca blend pentru difuzor: adăugăm 4 picături de Rose, 3 picături de 
Bergamot, 3 picături de Cypress, 3 picături de Patchouli și 3 picături 

de Sandalwood, pentru a aduce prospețimea pădurii în casă.
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Turmeric root
-Curcuma longa-

Uleiul esențial de Turmeric se obține prin distilare cu aburi din rădăcina 
de Turmeric de origine Indiană și are în compoziție doi agenți unici 
importanți, Turmerone și ar-Turmerone.  Uleiul se folosește în medicina 
tradițională indiană Ayurveda și are o istorie impresionantă încă din 
antichitate, inspirând astfel folosirea lui și în medicina modernă de azi. În 
cultura indiană această plantă deosebită este cunoscută sub denumirea 
de “Kanchani”, din sanscrită, ce înseamnă “ Zeița de Aur”. Uleiul de 
Turmeric este un puternic purificator și curățător pe toate planurile, 
purificând corpul atât intern, cât și extern.

Notă de Bază
Este un ulei cald, picant-aromat, cu note lemnoase, pământii. Este plin 
de prospețime, vibrant, cu note ușor exotice. Aroma sa este lemnoasă, 
similară cu pudra de turmeric folosită în bucătăria orientală, însă e mult 
mai intensă și vibrantă.

Beneficii
• Relaxează și echilibrează, promovează o stare de bine, optimistă;
• Întărește sistemul imunitar;
• Îngrijește pielea, o curăță, netezește și luminează;
• Întărește circulația, e antibacterial, antifungic, antiinflamator, e plin de 
antioxidanți;
• Combate acneea și călcâiele crăpate;
• Regenerează pielea, elimină mătreața și combate căderea părului;
• E benefic împotriva oricărei probleme ale scalpului.

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 
purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 
pielea sau scalpul cu el.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor: adăugăm 9 picături de Lemon, 6 
picături de Frankincense și 3 picături de Turmeric, pentru un 
boost de dimineață.

Uleiul esențial de Vetiver se obține prin distilare cu aburi din rădăcina 
plantei. Planta este originară din India și este o iarbă importantă pentru 

cultura indiană datorită proprietăților sale vindecătoare și aromei sale 
liniștitoare, folosită încă din cele mai vechi timpuri pentru producerea 

parfumurilor. Din punct de vedere emoțional, uleiul esențial de Vetiver 
relaxează și calmează, e perfect pentru momente tensionante, combate 

anxietatea, furia, oboseala și nesiguranța. Spiritual, uleiul de Vetiver 
centrează, este o alegere bună în timpul meditației și echilibrează 

chakra rădăcinii. În medicina tradițională asiatică se folosește în cazul 
temperaturilor ridicate, fiind un agent de răcire natural al corpului.

Notă de Bază
Aroma sa este puternică, ierboasă, cu note pământii, ce rezistă perioade 

îndelungate. Notele afumate se întâlnesc cu ușoare arome picante, de 
iarbă. Se folosește în cantități reduse datorită aromei sale potente și 

fixează foarte bine când este folosit în blenduri.

Beneficii
• De mare folos împotriva acneei, pielii uleioase sau altor probleme 

legate de piele;
• Revitalizează întreg organismul, fiind un tonic puternic;

• Are efect afrodisiac;
• Combate furia, isteria, stările de tensiune și nervozitate;

• Stimulează sistemul imunitar;
• Calmează durerile, reumatismul și artrita;

• Elimină oboseala fizică și cea mentală.

Vetiver
-Vetiveria zizaniodes-

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei purtător, 

cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm pielea sau 
scalpul cu el.

În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană de 
sare Epsom sau Himalaya.

Ca blend pentru difuzor: adăugăm 6 picături de Levander, 3 
picături de Rosemary, 2 picături de Frankincense și 1 picătură de 

Vetiver, pentru alungarea anxietății.
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Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei 
purtător, cum ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm 
pielea sau scalpul cu el.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană 
de sare Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor: adăugăm 6 picături de Grapefruit, 
3 picături de Lemon, 3 picături de Peppermint, 2 picături de 
Rosemary, 2 picături de Basil și o picătură de Wintergreen, 
pentru focus mental.

KIT30

Wintergreen
-Gaultheria Procumdens-

Uleiul esențial de Wintergreen se extrage din frunze prin distilare cu 
aburi. Se mai numește și “Salcie de Himalaya”, fiind un arbust târâtor 
originar din America de Nord și China, ce face parte din categoria 
plantelor medicinale. Amerindienii foloseau această plantă pentru 
scăderea febrei și calmarea durerilor. Uleiul esențial de Wintergreen 
este compus în proporție de 99 % din salicilat de metil, având aceleași 
proprietăți ca aspirina. De aceea trebuie folosit cu foarte mare grijă și în 
cantități reduse, fiind un ulei toxic folosit în cantități mari. Uleiul esențial 
de Wintergreen a primit numele de “Aspirina aromaterapiei”.

Notă de Bază
Aroma sa este revigorantă și ușor dulce, proaspătă, puternică și 
mentolată. Mai prezintă note lemnoase, ușor înțepătoare.

Beneficii
• Antiinflamator, antireumatic și analgezic;
• Încălzitor, îmbunătățește circulația sângelui, dilatează vasele și scade 
tensiunea;
•Regenerează ficatul și e antispasmodic;
• Recomandat pentru ten gras, plin de coșuri, datorită efectului 
antibacterian;
• Regenerează pielea și stimulează sistemul imunitar.

KIT30

Uleiul esențial de Coada Șoricelului se extrage din florile plantei, 
prin distilare cu aburi. Aceasta este des răspândită, mai ales în Europa 

și Asia, fiind o plantă puternică și rezistentă la secetă și temperaturi 
ridicate. Uleiul de Coada Șoricelului este foarte concentrat, iar 

proprietățile sale vindecătoare sunt cunoscute din cele mai vechi 
timpuri. Este un regenerant și cicatrizant puternic, tonic și antiinflamator, 

proprietăți ce îl situează printre cele mai importante uleiuri medicinale. 
Este un ulei feminin, ce reglează hormonal, echilibrează chakrele 
și energiile din corp și purifică pe toate planurile. În China antică, 

aroma uleiului reprezintă armonia dintre yin și yang, ce reușește să 
restabilească un echilibru între energia feminină și cea masculină. Din 

punct de vedere energetic, uleiul de Yara Yara corespunde chakrei 
rădăcinii.

Notă de Bază
Aromă proaspătă, profundă și misterioasă, aduce ușor a camfor, cu note 

ierboase și florale.

Beneficii
• Cicatrizant, tratează probleme ale pielii, răni, arsuri, acnee, dermatită;

• De mare ajutor în cazul colicilor și constipației;
• Deschide sufletul, trezește spiritual, vindecă emoțional, deschide 

chakrele și întărește aura;
• Stimulează intens chakra inimii;

• Hidratează pielea, stimulează celulele pielii afectate și îndepărtează 
bacteriile, ciupercile și alți microbi;

• Tratează problemele sistemului respirator, tratează bronșita și tusea;
• Îndepărtează mătreața și căderea părului, promovează creșterea 

părului și tratează problemele gingivale.

Yara Yara
-Achillea Millefolium-

Mod de folosire
Ca ulei de masaj: amestecăm 15 picături în 30ml ulei purtător, cum 
ar fi jojoba, avocado sau migdale și masăm pielea sau scalpul cu el.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană de sare 

Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor: adăugăm 3 picături ulei esențial de Yara 
Yara, 2 picături Palo Santo, 7 picături de Geranium și 12 picături de 

Grapefruit.
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KIT15 KIT30

Ylang Ylang
-Cananga odorata-

Uleiul esențial de Ylang Ylang se extrage din floarea plantei și se 
obține prin distilare cu aburi. Ylang Ylang este un copac tropical ce 
poate atinge 20 de metri, cu flori mari și parfumate, de culoare roz, 
mov sau galben. Acest ulei este un unul dulce și floral, cu proprietăți 
vindecătoare și are rol protector asupra organismului și stării 
emoționale. Este un ulei deosebit de aromat, cu efect de calmare a 
minții și corpului. Numele de Ylang Ylang înseamnă Floarea Florilor.

Notă de Bază
Ylang-Ylang are o aromă puternică și dulce, omogenă și tropicală, 
florală și fructată. Este foarte benefică în combinarea cu alte uleiuri 
fiindcă oferă intensitate și strălucire blendurilor.

Beneficii
• Rol protector, pentru o piele și un păr sănătos;
• Reușește să împrospăteze și să înveselească starea de spirit prin 
reducerea nivelului de stres emoțional;
• Promovează optimismul;
• Este tonic pentru trup și minte, conform medicinei tradiționale;
• Este un bun relaxant, linișteşte mintea și corpul;
• Ajută la cultivarea sentimentelor de bucurie și euforie.

Mod de folosire
Ca ulei de masaj împotriva anxietății: punem 6 picături Ylang Ylang, 1 picătură ulei 
esențial  de Lavandă, 1 picătură ulei esențial de Portocală și/sau 1 picătură ulei esențial 
Mandarină. Amestecăm toate uleiurile esențiale în 30ml ulei 
purtător sau ulei vegetal. Se masează ușor pe piept, frunte și 
tâmple.
În cada fierbinte: punem 10-15 picături împreună cu o cană de 
sare Epsom sau Himalaya.
Ca blend pentru difuzor: punem 9 picături de Clary Sage, 6 
picături de Lavandă, împreună cu 3 picături de Ylang Ylang.
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Kit Starter 6
Kit Starter 6 este un pachet excelent, conceput pentru un început în tainele aromaterapiei.  

Sweet Orange - Tonic & Energizant, Promovează Stare de Bine, Fericire, Prospețime
Lavender - Calmant, Bun pentru Copii, Reduce Stresul
Peppermint - Reduce Stresul, Stimulant, Spa
Lemongrass - Purificator, Reduce Tensiunea, Curăță & împrospătează
Cinnamon -  Tonic & Energizant, Promovează Stare de Bine, Antibacterial
Frankincense - Calmant, Promovează Stare de Bine, Relaxează, Piele Sensibilă
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Kit Advanced 15
Kit Advanced 15 este un pachet grozav, atât pentru începători cât și pentru utilizatorii mai iscusiți. 
Cu o selecție de 15 uleiuri esențiale, acest pachet îți oferă aproape tot ceea ce ai nevoie pentru 
sesiunile tale de aromaterapie.

Sweet Orange - Tonic & Energizant, Promovează Stare de Bine, Fericire, Prospețime
Lavender - Calmant, Bun pentru Copii, Reduce Stresul
Peppermint - Reduce Stresul, Stimulant, Spa
Lemongrass - Purificator, Reduce Tensiunea, Curăță & Împrospătează
Cinnamon -  Tonic & Energizant, Promovează Stare de Bine, Antibacterial
Frankincense - Calmant, Promovează Stare de Bine, Relaxează, Piele Sensibilă
Lemon - Atenție & Concentrare, Bun pentru Copii, Înălțător, Curăță & Împrospătează, Antibacterial
Ylang Ylang - Calmant, Promovează Stare de Bine, Curăță & Împrospătează
Rosemary -  Atenție & Concentrare, Antibacterial
Patchouli - Calmant, Echilibrează, Piele Sensibilă
Tea Tree - Promovează Stare de Bine, Purificator, Antimicotic, Curăță & Împrospătează
Oregano - Calmant, Antiseptic, Antimicotic, Imunitate, Antifebril
Grapefruit - Tonic & Energizant, Bun pentru Copii, Înălțător, Detoxifiant
Bergamot - Bun pentru Copii, Înălțător, Promovează Stare de Bine, Prospețime
Clary Sage - Calmant, Promovează Stare de Bine, Reduce Stresul, Relaxează
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Kit Ultimate 30
Kit Ultimate 30 este un kit complet și complex, format dintr-o varietate largă de uleiuri esențiale, 
atent selecționate.

Sweet Orange - Tonic & Energizant, Promovează Stare de Bine, Fericire, Prospețime
Lavender - Calmant, Bun pentru Copii, Reduce Stresul
Peppermint - Reduce Stresul, Stimulant, Spa
Lemongrass - Purificator, Reduce Tensiunea, Curăță & Împrospătează
Cinnamon -  Tonic & Energizant, Promovează Stare de Bine, Antibacterial
Frankincense - Calmant, Promovează Stare de Bine, Relaxează, Piele Sensibilă
Lemon - Atenție & Concentrare, Bun pentru Copii, Înălțător, Curăță & Împrospătează, Antibacterial
Ylang Ylang - Calmant, Promovează Stare de Bine, Curăță & Împrospătează
Rosemary -  Atenție & Concentrare, Antibacterial
Patchouli - Calmant, Echilibrează, Piele Sensibilă
Tea Tree - Promovează Stare de Bine, Purificator, Antimicotic, Curăță & Împrospătează
Oregano - Calmant, Antiseptic, Antimicotic, Imunitate, Antifebril
Grapefruit - Tonic & Energizant, Bun pentru Copii, Înălțător, Detoxifiant
Bergamot - Bun pentru Copii, Înălțător, Promovează Stare de Bine, Prospețime
Clary Sage - Calmant, Promovează Stare de Bine, Reduce Stresul, Relaxează
Basil - Combate Migrenele, Atenție & Concentrare, Împotriva căderii părului, Reface & Fortifică, 
Bun pentru Copii
Geranium - Tonic & Energizant, Echilibrează, Piele Sensibilă, Stimulant
Cedar Wood - Împotriva căderii parului, Bun pentru Copii, Echilibrează, Antiseptic, Centrează
Clove Bud - Tonic & Energizant, Antiinflamator, Antiseptic, Stimulant, Antimicotic, Sedativ, Anti 
oxidant, Antibacterial
Cypress - Calmant, Tonic & Energizant, Antiinflamator, Antiseptic, Imunitate, Anti oxidant
Yara Yara - Echilibrează, Piele Sensibilă, Centrează
Thyme - Calmant, Tonic & Energizant, Echilibrează, Anticelulitic, Stimulant, Imunitate
Turmeric Root - Calmant, Combate Anxietatea, Antidepresiv, Piele Sensibilă
Winter Green - Combate Migrenele, Răceala & Gripa, Piele Sensibilă
Harshiangar 5ml - Promovează Stare de Bine, Răceala & Gripa, Echilibrează, Antiseptic, Piele 
Sensibilă, Imunitate
Jasmine 5ml - Combate Migrenele, Echilibrează, Reduce Tensiunea, Combate Anxietatea
Neroli 5ml - Bun pentru Copii, Relaxează, Regenerează
Sandal Wood 5ml - Promovează Stare de Bine, Antiinflamator, Regenerează, Anti oxidant
Rose Geranium 5ml - Tonic & Energizant, Promovează Stare de Bine, 
Echilibrează, Prospețime, Piele Sensibilă
Palo Santo 5ml - Combate Dureri Musculare & articulare, Piele Sensibilă, 
Calmează tusea  
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DIY
Palo Santo’s Headache Oil
30ml Jojoba 
8 drops Palo Santo
10 drops Frankincense

Incense & Herb Headache Oil
30 ml Jojoba
10 drops Frankincense
6 drops Rosemary
1 drop Patchouli 

Myrrh & Orange Bath Salt
50g pink Himalayan salt
5 ml jojoba
4 drops Myrrh
1 drop Sweet Orange

Lime’s Inhaler
5 drops distilled Lime 
5 drops Tea Tree
3 drops Lavender 
2 drops Peppermint 

Citrus  Diffuser Blend
2 drops  Mandarin
1 drop Tangerine
1 drop Sweet Orange
4 drops Grapefruit 

Sweet Dreams  Marjoram Oil
30 ml Jojoba 
9 drops  Marjoram 
4 drops Bergamot Mint
5 drops Lavender

Practically Perfect Body Lotion
28 g unscented natural lotion
3 drops Rosemary 
5 drops Sweet Orange 
2 drops Geranium 
2 drops Cardamom 

Rosemary’s  Inhaler
3 drops Rosemary 
1 drop Clary Sage 
4 drops Frankincense

3…2…1—Sleep!
3 drops Lavender
2 drops Sweet Orange 
1 drop Patchouli 

Pretty Healthy Vein Cream
30g natural unscented lotion
6 drops Cypress 
3 drops Cajeput
4 drops Geranium 
5 drops Grapefruit 

Clear the Air Diffuser Blend
2 drops Cajeput
3 drops Lemon
3 drops Cardamom

Dandruff Eliminator
1 drop  Tea Tree
2 drops Rosemary
1 drop  Thyme
2 drops Levander
1 drop  Patchoulli

Hair Growth
40g jojoba oil
6 drops Rosemary Oil
6 drops Peppermint Oil
6 or 7 drops Ravintsara Oil
50 mg Vitamin E

Antibacterial Essential Oil Blend 
80 drops Clove Bud Oil
70 drops Lemon Oil
40 drops Cinnamon Oil
30 drops Eucalyptus Oil
20 drops Rosemary Oil
20 – 40 drops total other oils of choice, 
including Melaleuca, Frankincense, Lavender, 
etc. (optional)
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Kit Advance 15
Sweet

Orange 
Lavender Peppermint Lemongrass Cinnamon Frankincense Lemon

Antibacterian Check Check Check

Antimicotic

Antifebril

Antiseptic

Atenție & concentrare Check

Bun pentru Copii Check

Calmant Check Check

Curăță & 
Împrospătează

Check Check

Detoxifiant

Echilibrează

Fericire Check

Înălțător Check

Imunitate

Piele sensibilă Check

Promovează Starea de 
Bine

Check Check Check

Purificator Check

Prospețime Check

Reduce stresul Check Check

Relaxează Check

Reduce tensiunea Check

Spa Check

Stimulant Check

Tonic & Energizant Check Check

Caracteristici uleiuri
Ylang Ylang Rosemary Patchouli Tea Tree Oregano Grapefruit Bergamot Clary Sage

Check

Check Check

Check

Check

Check

Check Check

Check Check Check Check

Check Check

Check

Check

Check Check

Check

Check

Check Check Check Check

Check

Check

Check

✔

Check
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Cuprins

Despre noi
Obiectivele noastre
De ce uleiuri esențiale?
Note de Top
Aniseed
Bergamot
Basil
Clary Sage
Carrot Seed
Grapefruit
Lemon
Lemon Grass
Mandarin
Mint
Sweet Orange
Peppermint
Petit Grain
Tea Tree
Note de Mijloc
Black Pepper
Camphor
Cardamom
Clove Bud
Cypress
Geranium
Hyssop
Lavender
Neroli

Oregano
Rose Geranium
Rosemary
Thyme
Note de Bază
Amber Resin
Angelica Root
Cedar
Cinnamon
Frankincense
Harshiangar
Halichrysum
Jasmine
Myrrh
Patchouli
Palo Santo
Rose
Sandalwood
Turmeric root
Vetiver
Wintergreen
Yara Yara
Ylang Ylang
Kit Starter 6
Kit Advanced 15
Kit Ultimate 30
DIY
Caracteristici uleiuri

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
56
57
59
61
63
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