TRADIČNĚ UZNÁVANÉ
VLASTNOSTI ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ
Stimuluje imunitu
Tea tree, blahovičník
eucalyptus radiata,
niaouli, oregano,
ravensára, tymián
s thujanolem.

Proti infekcím:
Hubí bakterie a viry
Anýz, tea tree, pimentovník,
kajeput, kardamom, citron,
hřebíček, blahovičník
eucalyptus radiata,
blahovičník eucalyptus
globulus, Lavandin
grosso, majoránka,
máta, niaouli,
oregano, ravensára,
rozmarýn s cineolem,
tymián s thujanolem.
Uvolňuje dýchací cesty
Pimentovník, blahovičník
eucalyptus radiata, máta
klasnatá, ravensára.

Tlumí kašel,
uvolňuje křeče
Anýz, hřebíček,
cypřiš, levandule,
lavandin grosso, máta
rolní, máta peprná.

VÝTAŽKY Z ROSTLIN
Je prokázáno, že posilují obranné reakce organismu
při nachlazení nebo oslabení způsobeném mikroorganismy.

ECHINACEA

Echinacea je silným imunostimulantem. Přináší
také mimořádné posilnění při boji s vlivy zimního
počasí.

Zastavuje krvácení
Kakost.
Působí antisepticky
Anýz, Tea tree,
pimentovník, citron,
levandule, lavandin
grosso, blahovičník
eucalyptus radiata,
niaouli, borovice lesní.

Působí
protizánětlivě
Tea tree, pimentovník,
kajeput, atlaský
cedr, citron, hřebíček,
cypřiš, kakost,
levandule, máta
peprná, rozmarýn
s cineolem.

Usnadňuje
vykašlávání –
rozpouští hlen
Kajeput, atlaský
cedr, citron, cypřiš,
blahovičník eucalyptus
globulus, blahovičník
eucalyptus radiata,
máta klasnatá,
niaouli, borovice lesní,
ravensára, šalvěj.

Bez chemických přísad
V době zimních nemocí ORL1 a alergií: Nachlazení,
rinitida, sinusitida, rýma.
• Uvolňuje nos a usnadňuje dýchání.
• Zklidňuje podrážděnou nosní sliznici.
• Zvlhčuje a čistí ucpané nosní dutiny

PROSKURNÍK A DIVIZNA

Proskurník a divizna patří mezi sedm takzvaných
hrudních bylin, které pomáhají léčit vnější dýchací
cesty.

PUPENY BOROVICE

Pupeny borovice mají antiseptické, antimikrobiální a dekongescenční účinky (díky obsaženým
alfa-pinenům).

SLOŽENÍ: 4 Esenciální oleje EOBDD*:
máta peprná, blahovičník eucalyptus
radiata, tymián s thujanolem, rozmarýn
s cineolem. Výtažek z rostlin: Echinacea. Výtažky z včelích produktů:
Propolis, med.

KLINICKY PROKÁZANÁ ÚČINNOST :

INHALÁTOR S 19 ESENCIÁLNÍMI OLEJI
POMÁHÁ:
• uvolňovat dýchací cesty
19 esenciálních olejů EOBDD* se
schopností olfaktoricky tišit, čistit
a zklidňovat.
100% přírodní složení obsahuje mimo jiné přírodní
kafr a mentol.

MED

DOPORUČENÉ POUŽÍVÁNÍ: Dospělí a děti (> 7 let) :
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Podržte inhalátor zhruba 1 cm od nosní dírky, druhou
nosní dírku zacpěte a třikrát zhluboka vdechněte vůni
esenciálních olejů. Inhalujte maximálně 5krát denně.
Více informací o tomto produktu najdete na etiketě.

0 % konzervantů – barviv – syntetické parfemace
Inhalátor 1 ml
* Botanicky a biochemicky jasně vymezené esenciální oleje.

NÁVOD K POUŽITÍ: Dospělí: 2 až 3
střiky do zadní části krku 3 až 6krát denně.

SLOŽENÍ: Ravensára, kakost, eucalyptus radiata, niaouli. Výtažky
z rostlin: Echinacea. Květinová voda: Rozmarýn BIO. Výtažek
z včelích produktů: Propolis. Hypertonická mořská voda.
NÁVOD K POUŽITÍ: Před použitím důkladně
protřepejte. Dospělí: 2 stříknutí / jedna
nosní dírka (maximálně 5krát denně).
Děti (do 3 let): 1 stříknutí / jedna nosní dírka
(maximálně 5krát denně). Více informací
o tomto produktu najdete na etiketě.

UVOLNĚNÍ NOSU

Komplexní chemická sloučenina obsahující více než 400
složek: flavonoidy, fenolické sloučeniny, aromatické kyseliny,
organické kyseliny, terpeny, esenciální oleje, vitaminy a oligo částice.

Sloučenina bohatá na:
Minerály: draslík, hořčík, vápník, železo, měď, křemík, mangan.
Vitaminy: B1, B2, B3, PP, B5, B6, B7, B8, H, B9, B12, C, D, E a A.

POMÁHÁ:
• ztišit krk
• přináší lokální a rychlou úlevu
• při únavě hlasivek

•	Už po prvních minutách úleva od plného nosu
a uvolnění dýchání
• Úleva od bolesti podrážděné nosní sliznice
• Zmírnění příznaků rýmy
• Hydratace nosní dutiny

PROPOLIS

Med má značné zklidňující, zjemňující a antiseptické schopnosti.
Med je odnepaměti součástí lékopisů na ochranu
a úlevu.
Vlastnosti: Likvidace bakterií, antiseptický a tlumicí
efekt.

SPREJ DO KRKU
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VÝTAŽKY ZE VČELÍCH PRODUKTŮ
Vyniká obrovským protiinfekčním účinkem.
Látka podobná pryskyřici, kterou sbírají včely na
pupenech stromů. Následně jí obkládají stěny úlu,
jelikož je chrání před nemocemi.
Vlastnosti: likvidace mikrobů, antiseptický účinek, tišení.

ZKLIDNĚNÍ KRKU

HYPERTONICKÝ NOSNÍ SPREJ
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 onzervantů – barviv – syntetické
0 % kparfemace
– hnacích plynů
Sprej 15 ml

Tento lékárenský produkt podléhá státní regulaci a nese proto označení CE. Více informací najdete
na etiketě.
1
V případě zánětu ucha, anginy, laryngitidy používejte jen po konzultaci s lékařem.
2
30 dobrovolníků po dobu 8 dní pod lékařským dohledem
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Děti (od 7 let): 1 střik do zadní části
krku 3 až 6krát denně. Více informací
o tomto produktu najdete na etiketě.

– konzervantů – barviv – syntetické parfemace –
0 % 	Glutenů
hnacích plynů
Sprej 15 ml
* Botanicky a biochemicky jasně vymezené esenciální oleje.

ZKLIDNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST
Sirup do krku

KOUPEL S 19 ESENCIÁLNÍMI OLEJI
Skutečná „aromatická lázeň“, díky níž si
vychutnáte ten pravý efekt hydroterapie.

•	Eukalyptový esenciální olej: Zklidňuje krk,
hltan i hlasivky.
• Echinacea: Povzbuzuje funkci přirozeného
obranného systému
N av íc
ko u
s odměr

SLOŽENÍ: 4 esenciální oleje
EOBDD*: máta peprná, blahovičník
eucalyptus
radiata,
rozmarýn
s cineolem, citron. Výtažky z rostlin: echinacea, divizna, proskurník,
pupeny borovice. Výtažky z včelích
produktů: Propolis, med. Barbadoská třešeň.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Před každým použitím důkladně
OD
protřepejte.
let 7
Dospělí: Dvě 5ml lžičky 3krát denně
(tedy 30 ml) po dobu maximálně 5 dní.
Děti (od 7 let): Jedna 5ml lžička 3krát denně (tedy 15 ml) po dobu
maximálně 5 dní.
Po otevření uchovávejte v chladničce a spotřebujte do 2 týdnů.
Více informací o tomto produktu najdete na etiketě.

0 % Glutenů – konzervantů – barviv – syntetické parfemace
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0%

Lahvička 100 ml

OD
let

Tuba 50 ml

7

– barviv – syntetické
0 % Konzervantů
parfemace

OD
let

3

onzervantů – barviv – syntetické
0 % kparfemace

DÝCHÁNÍ
Při zimních a sezónních
nachlazeních a alergiích...
VYBERTE PŘÍRODNÍ
A 100% AKTIVNÍ ODPOVĚĎ
100%

Sprej 20 ml
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Í
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BIO VÝŽIVOVÝ DOPLNĚK
POMÁHÁ :
• Uvolňuje dýchací cesty
• Podporuje přirozenou obranyschopnost
SLOŽENÍ :
5 esenciálních olejů Bio: blahovičník
eucalyptus globulus, Tea tree, niaouli,
majoránka, rozmarýn s cineolem.
Bio rostlinný olej: Řepka.
Bio potah: želatina rybího původu, glycerol.

BALZÁM S 19 ESENCIÁLNÍMI OLEJI

NÁVOD K POUŽITÍ :
Dospělí a děti (> 7 let). Masírujte až dvakrát
denně na hruď a horní část zad až k zátylku
a uším. Více informací o tomto produktu
najdete na etiketě.

NÁVOD K POUŽITÍ : Dospělí
a děti (> 3 let).
• 2 až 3 střiky na kapesníček, z něhož inhalujte.
•	4 střiky do mísy s teplou (ne vroucí) vodou,
pak vdechujte aromatické výpary.
•	4 až 6 střiků do ovzduší pomocí atmosférické
disperze.
Více informací o tomto produktu najdete na
etiketě.

Mýdla – konzervantů – barviv – syntetické
parfemace – minerálních olejů

PODPORA PŘIROZENÉ
OBRANYSCHOPNOSTI

S 19 ESENCIÁLNÍMI OLEJI

Proti zimním a sezónním nachlazením.
Používejte při prvních známkách nachlazení.

NÁVOD K POUŽITÍ :
Od tří let. Netvoří pěnu.
Více informací o tomto produktu najdete na etiketě.

*Botanicky a biochemicky jasně vymezené esenciální oleje.
Lahvička 125 ml

19 esenciálních olejů v tomto balzámu pro
lepší dýchání při nachlazení zvyšuje pohodu
dýchacích cest.

SPREJ DO OVZDUŠÍ

OD
let

ČISTOTA

SVALY A KLOUBY

RELAXACE A SPÁNEK

PROTI VŠÍM

Proti komárům

CIRKULACE
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NÁVOD K POUŽITÍ: Dospělí a děti
(> 7 let).
• Podpora přirozené obranyschopnosti: 1 kapsli zapíjejte sklenicí
vody ráno a večer po dobu 15 dní. Kúru aplikujte několikrát ročně.
• Při prvních příznacích nemoci: 1 kapsli zapíjejte sklenicí vody
ráno, v poledne a večer (tedy 3 kaple denně). Více informací
o tomto produktu najdete na etiketě.

0 % Glutenů – konzervantů – barviv – syntetické parfemace
Krabička se 30 kaplemi

KAŽDODENNÍ ÚLEVA

www.diparlux.cz

www.puressentiel.com

Uvolnění nosu

Zklidnění krku

Tišení dýchacích cest

Podpora přirozené
obranyschopnosti

