De laatste BOGO een hele mooie afsluiting! 3 halen 1 betalen!
BOGO 3 vrijdag 26 oktober
Koop ZenGest (voorheen DigestZen) 15 ml - € 36,30 en krijg Wild Orange 15 ml t.w.v. € 10,89 en
Lime 15 ml t.w.v. € 14,52 er gratis bij!
ZenGest
Bevordert de spijsvertering, gezond maag darmstelsel, verlicht braakneiging
Deze samengestelde olie helpt om het verteringssysteem in ons lichaam te verbeteren. Daarom
ook aan te raden om in te zetten als (extra) zelfzorg bij: maagontsteking, darmontsteking,
verstopping, wagenziekte, buikkrampen, opgeblazen gevoel, diaree, misselijkheid, ziekte van
Crohn en voedselvergiftiging. Ook bij worminfecties die regelmatig terugkomen is dit een goede
keuze.
Je smeert hem eenvoudig verdunt op je buik, of druppel onder de tong. 1 dr is voldoende. Het
werkt lekker snel.
• verstopping van sinus
• spijsvertering
• huid
• energie
ZenGest staat bekend om zijn vermogen om te helpen bij de spijsvertering, kalmeert
maagklachten en behoudt de algehele gezondheid van de spijsvertering wanneer het intern wordt
ingenomen.
* Deze unieke melange bevat gember, venkel en koriander om af en toe maagongemak,
waaronder bewegingsziekte en indigestie, te verminderen. terwijl Pepermunt, Dragon, Anijs en
Karwij helpen bij de spijsvertering en helpen bij het behoud van een gezond maag-darmkanaal.
* ZenGest is geweldig om bij de hand te hebben wanneer maagklachten optreden en het veilig en
effectief is.
* Intern gebruik van ZenGest is een gezonde, natuurlijke en zachte manier om een maagklachten
te kalmeren of een gezond spijsverteringsstelsel te behouden.
Emotionele werking: Dit is een krachtige emotionele samenstelling voor mensen die een gebrek
aan interesse in het leven en de fysieke kant ervan hebben. Mensen die te grote stukken op hun
bord leggen en niet de mogelijkheid hebben dit ook te verwerken. Dit geeft een te grote input op
het systeem waardoor de verwerking stil komt te liggen. De ziel komt dan op een punt van teveel
informatie en het vertalen hiervan naar hapklare brokken stokt. Als een mens overvoerd is met
teveel aan informatie en stimulatie neigt uiteraard de mens ertoe dingen los te laten en zich terug
te trekken. Ze kunnen dan apathisch worden over hun situatie en hun lichamelijke behoeften
gaan negeren.
Digest zen stimuleert het lichaam en de geest om ervaringen en informatie op te nemen en te
verwerken. Het versterkt het vermogen op nieuwe info op te nemen, nieuwe relaties aan te gaan
en nieuwe ervaring als mogelijkheden te ervaren. Het zorgt dat je het leven weer kunt verteren.
Negatieve emoties: Verlies van eetlust op voeding of emotioneel gebied. Verlies van vermogen
om nieuwe ervaringen op te nemen. Over gestimuleerd voelen
Positieve emoties: Enthousiasme, gevoed voelen, geïnteresseerd, nieuwe informatie en
gebeurtenissen in zichzelf opnemen
Toepassing:
Op reflexpunten van voeten aanbrengen
Kan topisch op de maagstreek of buikstreek worden aangebracht
Verdund in rijstemelk 1 dr na de maaltijd drinken
Kan in klysma gebruikt worden om de darmen vrij te maken van parasieten en candida
Aanbrengen op de pootjes van een dier tegen parasieten

Wild Orange
Het maakt het kind in je los, en ruikt heerlijk!
Koudgeperst van de oranje schil is sinaasappel een energiegevende en olie. Deze olie wordt ook
vaak gebruikt als een effectief middel voor stemmingsverbetering. Wilde Sinaasappel is
krampstillend & kalmerend voor de spijsvertering en verstekend voor de geest.
Werkingen, fysiek: Desinfecterend, galdrijvend, hartversterkend, koortsverlagend, activeert nieren
en blaas, spijsvertering bevorderend.
Specifieke therapeutische werking: Galstuwing, spanningen rond het hart, hartkloppingen, koorts,
nier- en blaasziekten, zwakke spijsvertering, tandvleesontsteking. Cellulitis, droge en geïrriteerde
huid, ouder wordende huid, ruwe en verhoornde huid, slecht doorbloedde huid. Tijdens
menopauze.
Werkingen, geestelijk, psychisch: Harmoniserend, opvrolijkend, stimulerend, verwarmend,
zinnelijk, opbeurend. Rustgevend en versterkend Angstigheid, nervositeit, treurigheid,
verbetenheid, behoefte aan warmte. Teruggetrokkenheid, zenuwachtigheid,
Psychologisch Geurtype: Sinaasappel olie ontneemt problemen en gevoelens hun zwaarte en
leert ons weer om onszelf en de wereld te kunnen lachen. Zij draagt warmte over, vrolijkheid en
medegevoel, neemt de angst voor nieuwe onbekende situaties weg en laat ons vooringenomen
vanuit het hart handelen.

Lime
Werkingen, fysiek: Krampstillend, tegen winderigheid, spijsvertering bevorderend, antiseptisch.
Specifieke therapeutische werking: Hoofdpijn, versneld hartritme, hartkrampen, nerveuze
hartklachten, kalmeert en versterkt het hart.
Werkingen, huid/haren: Regenererend, deodoriserend. Voor alle huidtypen, in het bijzonder
gevoelige en ontstoken huid, ouder wordende huid, gesprongen adertjes.
Werkingen, geestelijk/psychisch: Kalmerend, ontspannend, opbouwend, antidepressief,
stabiliserend.
Angst, depressie, shock, slapeloosheid, gespannenheid, examenvrees, onbewuste angst,
vertwijfeling, versterkt de aura, beschermende olie.
Mengt zich goed met: Cederwood, Lemon, Geranium, Jasmin, Lavender, Rose, Sandelwood.
Psychologisch Geurtype: Het Neroli type wantrouwt de wereld en tracht zijn problemen te
ontvluchten. Hij zal zijn leven moeten analyseren om te weten hoe hij zijn problemen het beste
kan aanpakken. Hij kan zijn problemen niet eeuwig negeren of ontvluchten in slaap, een
droomwereld of vage plannen. Hij moet leren met beide voeten stevig op de grond te staan en de
waarheid moedig onder ogen zien.
Geurmeditatie: Niet door weg te vluchten maar moedig de feiten onder ogen te zien zul je je
levenstaak met vreugde ontdekken.

