
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Προάγει τη δύναμη και τη ζωτικότητα 

• Ιδανικό για τοπική χρήση και αρωματοθεραπεία 

• Με γλυκό άρωμα μπαχαρικών

• Παρασκευάζεται από αγνά, φυσικά έλαια 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
15mL

ΟΔΗΓΙΕΣ
Αναμείξτε 2 σταγόνες σε 120ml νερού ή άλλου 

υγρού και αναμείξτε.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Kosher

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Orange (citrus sinensis), Clove bud (Syzygium 
aromaticum), Cinnamon bark (Cinnamomum 
verum), Rosemary (Rosmarinus officinalis), 
Frankincense (Boswellia carteri), Lemon Eucalyptus 
(Eucalyptus citriodora), Juniper berry (Juniperus 
communis).

ForeverTM Essential Oils – Defense
Ένας δυναμικός συνδυασμός μπαχαρικών, εσπεριδοειδών 
και βοτάνων.

Οι αισθήσεις μας συνεργάζονται για να μας βοηθήσουν να 

επεξεργαστούμε το περιβάλλον μας και να κατανοήσουμε τον 

κόσμο στον οποίο ζούμε. Οι οσφρητικοί υποδοχείς του εγκεφάλου 

που βρίσκονται στο πίσω μέρος της ρινικής κοιλότητας συνδέονται 

απευθείας με το μεταιχμιακό σύστημα, το οποίο υποστηρίζει τα 

συναισθήματα και τη μνήμη. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η 

αρωματοθεραπεία μπορεί να έχει τόσο βαθιά επίδραση στη μνήμη μας 

και ακόμη και στη διάθεσή μας.

Το Forever® Essential Oils Defense είναι ένα εξαιρετικό μείγμα από 

τον πιο αγνό συνδυασμό της φύσης από γαρύφαλλο, πορτοκάλι, 

φλοιό κανέλας, δεντρολίβανο, λιβάνι, ευκάλυπτο και άρκευθο. Κάθε 

έλαιο επιλέχθηκε για να προάγει τη δύναμη και τη ζωτικότητα, ενώ 

υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σας.

Η Forever συνεργάστηκε με επιστήμονες, αγρότες, αρωματοθεραπευτές 

και βοτανολόγους για να βρει και να προμηθευτεί τα πιο ισχυρά βότανα 

της φύσης. Τα αιθέρια έλαια της Forever παράγονται από προσεκτικά 

επιλεγμένες σοδειές κυρίως με απόσταξη με ατμό και ψυχρή έκθλιψη. 

Κάθε αιθέριο έλαιο εξάγεται από ένα συγκεκριμένο μέρος του φυτού, 

συμπεριλαμβανομένων των ανθέων, των καρπών, των σπόρων, των 

φύλλων και ακόμη και του φλοιού ή της ρίζας. Το αποτέλεσμα είναι το 

πιο αγνό βότανο της φύσης, που συγκομίζεται ειδικά για εσάς.

Το Forever® Essential Oils Defense μπορεί να σας βοηθήσει να 

ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας. Μπορείτε επίσης να απολαύσετε τα 

οφέλη της αρωματοθεραπείας αραιώνοντάς το και εφαρμόζοντας στο 

δέρμα σας ή χρησιμοποιώντας συσκευή αρωματισμού αιθέριων ελαίων.

Τονώστε τις αισθήσεις σας και την άμυνα του οργανισμού σας με τη 

δύναμη του Forever Essential Oils Defense.

ForeverTM Essential
Oils – Defense
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ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ

Χωρίς γλουτένη  Καταλληλο για χορτοφάγους  Κατάλληλο για vegans


