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VERA NORD Zestaw olejków zapachowych 5+1 GRATIS (NR
2)
 

Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Producent MG BABY PRZEMYSŁAW FELICKI

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

OpisVERA NORD Zestaw olejków zapachowych 5+1 GRATIS (NR 2)Zestaw nr 2 Olejki Zapachowe 5+1RóżaLipaOpiumOceanMięta
ZielonaJaśminOLEJKI ZAPACHOWE W DOMUNadaj twojemu mieszkaniu zapach odpowiadający twoim potrzebom. Wykorzystaj dotego
kominki ceramiczne lub inne sposoby jakie Ci przyjdą do głowy.SPRZĄTANIE Z ZAPACHEMUmil sprzątanie pięknym zapachem dodając
kilkakropel do worka w odkurzaczulub jeżeli masz odkurzacz wodny, wkrop kilka kropelek do zbiorniczka zwodą.Odśwież szafęChyba
nikt z nas nie lubi nie przyjemnego zapachu w szafie. Doskonałym sposobemna ten problem są olejki zapachowe. Skrop chusteczkę,
kawałek ręcznikapapierowego lub papieru toaletowego olejkiem i połóż ją do szafy, a aromat jąwypełni.Pranie aromatyzowaneW płynach
do prania nie ma zbyt wielkiego wyboru zapachów, możesz powiększyćpaletę zapachów używając naszych olejków zapachowych.Już
kilka kropel może zmienić twoje pranie, od teraz twoje ubranie, pościel możepachnieć tak jak tylko chcesz.W SamochodzieChcesz ładny i
trwały zapach w samochodzie?Dodaj kilka kropelek olejku na dywanik samochodowy zaraz pod nawiewem a w kilkachwil twój
samochód zostanie wypełniony takim zapachem jaki lubiszW PracyKiedy w pracy dorywa ciebie rutyna i zmęczenie?Popraw swój
nastrój i współpracowników używając olejków zapachowych.Wypróbuj olejki cytrusowe a pobudzą was do działania.KILKA SŁÓW NA
TEMAT ZAPACHU.Dwa tysiące lat temu stosowanie zapachów ograniczało się do miejsc pałacowych ireligijnych. Częściowo było to
spowodowane kwestią zamożności, ponieważ użytesurowce i techniki były dla większości ludzi niedostępne. Tylko duże instytucje
izamożne rodziny mogły pozwolić sobie na luksus korzystania z produktówzawierających esencje aromatycznych ziół i kwiatów.Lecz to
już przeszłość. Obecnie globalizacja, postęp technologiczny i masowaprodukcja pozwoliły na demokratyzację wszelkiego rodzaju
substancji zapachowychdla domu.Z CIEKAWOSTEK NA TEMAT ZAPACHUNauka psychobiologi XXI wieku odkryła, żezapach ma
niesamowity wpływ na mózg, a zatem na nasze zachowanie. Doświadczenie pokazuje nam, że zapachy zapadająnam w pamięci o wiele
bardziej niż słuch czy wzrok.ZAPACH W DOMUNie ma nic tak osobistego jak zapach domu. Każdemu rodzajowi dekoracjitowarzyszy
charakterystyczny zapach, który zamienia każdy dom w naprawdęwyjątkowe miejsce, sprawiając że czujemy się swobodnie. Harmonia
osiąga siędzięki odpowiedniej stymulacji zmysłów. Zarówno barwa, tekstury, dźwięki i aromatymuszą zapewniać zrównoważoną i
przyjemną atmosferę.KTÓRY ZAPACH BARDZIEJ NADAJE SIĘ DO KUCHNI?Według ekspertów, aromaty cytrusowe, takie jak
pomarańcza, cytryna, grejpfrut,limonka, bergamotka, świeże zioła, mięta pieprzowa i lawenda, są najbardziejodpowiednimi zapachami w
tej przestrzeni, gdzie zawsze wytwarzane są inne silnezapachy, zwykle bardzo trwałe.NAJBARDZIEJ POLECANE AROMATY DO
SALONUW tej przestrzeni domu, w której dekoracja jest dopieszczona z większą ilością detalii gdzie drukowana jest twoja osobowość,
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możesz użyć różnych zapachów oddrzewnych po z domowym dotykiem pochodzącym z cynamonu lub wanilii. Ponieważ jest to
przestrzeń, w której zwykle spędzasz dużo czasu, użyte esencjepowinny być trwałe, ale miękkie, a nawet relaksujące w dotyku na bazie
mięty lub lawendy.RODZAJE ZAPACHÓW BARDZIEJ ODPOWIEDNIE DO ŁAZIENEK ITOALETW łazience aromaty są bardzo świeże i
czyste, takie jak lawenda, rozmaryn,tymianek, jaśmin i nuty morskich esencji.BIURO DOMOWEJak wykazano w niektórych badaniach,
zapachy, takie jak mięta lub pomarańcza,cytrynowy lub mandarynkowy, redukują między innymi stres i zmęczenie, a więc iwydajność.
Więc wiesz już, jakie rodzaje zapachów możesz wykorzystać w gabinecie i miejscach pracy w domu.JAKIEGO RODZAJU ZAPACHU
UŻYĆ W SYPIALNI?W tej przestrzeni domu, w którym każdy ma swoją największą intymność, należywybierać aromaty według
preferencji, miękkie i trwałe, w taki sposób, aby olejekzapachowy lub eteryczny pomagał uzyskać dobry relaks i odpoczynek. W
głównejsypialni można znaleźć zmysłowe otoczenie dzięki zastosowaniu drzewnycharomatów, takich jak cedr z odrobiną owoców, aby
złagodzić jego intensywność, oraz lawendą, aby uzyskać relaksujący akcent
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